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 اإلهداء

هم يف خدمة عامأ، الذين أفنموا ة البيضاءمن أساطني امللّ  ةإىل العلامء األجلّ  رم

سّيام يف التفّقه لستخراج األحكام من القرآن والسنّة، وبياهنا  اإلسالم واملسلمني، ل

 قديام  وحديثا . وتفهيمها بأساليب دقيقة  

حنيفة  سّيام اإلمام األعظم أبو املجتهدون األربعة، ل ّمة  األئ منهم: وباألخّص 

رام، والذين ه  م قادة  األّمة بعد الّص الذين ه   ، وتالمذهتمالنعامن
عند م تتلمذوا حابة الك 

 أو عند تابعيهم. أصحاب رسول اهلل 

م عىل رام، الذين ه 
هم: الّسادة  املات ردّية  واألشاعرة الك  العقيدة  وباألخّص أتباع 

نّة النبوّية الرّشيفة، البعيدة عن  نّية، الثابتة بالقرآن الكريم والس  ليمة الس  الّصحيحة الس 

ف والتشدُّ   د.التطرُّ

يف البالد اهلندّية، الذي  وأعلم العلامء ث الكبرياملحد  وباألخص شيخي وأستاذي، 

، أكثر من ستنّي سنة  ة يف اجال تدري  احلدي  النّبوي الرّشيف والعلوم اإلسالميّ قىض

 ضياء املصطفى األعظميالشيخ املفتي  ؛-تعاىل بفضل اهلل-وما زال عىل تلك احلال  ،تقريبا  

(.ه136٧ املتوّف  قضاة اهلند سابقا   ، ابن الشيخ املفتي أاجد عيل األعظمي )قايض 

ي وأهيل وأصدقائي الك رام، الذين بربكة إىل و مجيع أساتذيت ومشاخيي وأبوم

فريض اهلل  تعاىل عنهم أمجعني وعنّا ، العلم الرّشيفلت  رشفم خدمة بعض هم ن  دعائ  

يخ  .هبم، وجزاهم اهلل تعاىل عنّا كل  خري!  يفالرّش دم العلم وم

 فر لهغ   نييم  امل  حممد أسلم رضا          
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 تنبيه وبيان

األنبياء  لق وسّيدهلل رّب العاملني، والّصالة والّسالم عىل أرشف الم  احلمد

ن تبعهم بإحسان  إىل يوم الّدين لني، وعىل آله وصحبه أمجعني، ومم  وبعد: ،واملرسم

ينية الرّشعية اإلسالمية إلفادة بخدمة بعض الكتب الد   بأن نقومم  لقد أكرمنا ربُّنا 

سياّم كتب علامء اهلند، ول سياّم مؤل فات شيخ اإلسالم واملسلني، إمام  الم، لإخوتنا يف اإلس

د األّمة، اإلمام أمحد رضا خان    .محنرمحة الرّ  عليه أهل السنّة واجلامعة، اجد 

األمن "  (ه1311) باسم تارخيي ىاملسمّ  بني أيديكم،هذا الكتاب الذي  أّما

ب ، و"ءالبالفع والع ىل لناعتي املصطفى بدا إكامل الطاّمة عىل "بحساب اجلّمل امللق 

ي باألمور العاّمة و   س 
 13٠)من احلدي   وفيه رسالة ضمنية ،(ه1311) "رشك 

 "بيد احلبيب الترشيعم  بيب أن  منية الل  "بـة مساّم  (٤22صـ 16٧إىل احلدي   325صـ

رات  سيّدنا واختيا يف بيان كاملت   ، خان   لإلمام أمحد رضاكالمها  ،(ه1311)

ه هة، ثّم نقلم غة األورديّ املؤّلف  باللُّ  أّلفه ،، من عند رّب العاملني النّبي  إىل  حفيد 

يار اهلندّية، العاّلمة  الشيخ أخرت رضا خان  العربية  .، مفتي الد 

 ه فيام ييل:فتفصيل   ،كتابال اما ق منا به يف خدمة هذأّما 

لل يف به الز  ه عىل طلبة العلم، وجينّ ت  سهل قراءتعىل نحو ل هوصنص ضبط   )1)

عىل الوجه  سهل قراءتهتل ؛ةبويفهم املراد، كام ضبطنا اآليات القرآنية واألحادي  النّ 

 فيها. حيح دون حلن  الّص 

 ة.يفة من مصادرها األصليّ ة الرّش بويسياّم األحادي  النّ  ل ،صوصختريج النّ  )2)

 .عريبال النّص  عىل واألورد نّص المقابلة  )3)



 

 ؛يندهم يف خدمة الدّ وهعىل ج   ، ليقف القارئ  والكتبترمجة األعالم  )٤)

هم وينسجوا عىل منواهلم.  ليكونوا قدوة  هلم، فيحذو حذوم

 ،ذا الكتابهلة منا بصنع فهارس علميّ نا ق  كام نلفت األنظار إىل أنّ  )5)

 :بام ييل هارسترتيب الف، وتسهيال  لوصول القارئ إىل مراده ؛تها يف هنايوجعلناه

 ة املباركةفهرس اآليات القرآنيّ 

 يفةة الرّش بويفهرس األحادي  النّ 

 فهرس األعالم املرتمجة

 ملرتمجةفهرس الكتب ا

 ياتفهرس املحتوم 

 املخطوطة فهرس املصادر

 املطبوعة فهرس املصادر

نا  اهلل تعاىل عىل سّيدعىل اهلل، وصىّل  إّل  نالول توكُّ  ،باهلل إّل  ناوما توفيق

، واحلمد هلل هن والوعىل آله وصحبه ومم  ،ومولنا احلبيب األعظم حممد رسول اهلل

 .رّب العاملني!

 الرّشيفدم العلم يوم خ    

 فر لهغ   نييم  امل  حممد أسلم رضا د. املفتي     
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عىل و ،دنا حممد  الم عىل سي  الة والس  ، والص  وباطناا  ، وظاهراا وآخراا  لا احلمد هلل أو  

 وبعد:، قدراا و م رشفاا اه  وآخرهم بعثاا، وأوف   ،قاا ل  بيني خ  الن  ل أو  ؛ وأبداا  دائما آله وصحبه 

لإلمام  "املصطفى بدافع البالء يلناعت والعىلاألمن "ـاملوسوم ب الكتاب   فإن  

الفوائد ب حميط  رر، وباجلواهر والد   ليئم   ، وبحر  مغيث غيث  ،  خان  أمحد رضا 

 فيها احلق   التي التبس   ،لوكيةة والس  دي  ق  القضايا الع   فيه من ما ورد  يف تقرير  ،ررالغ  

 اللبس  هلم هذا  ب  سب  وقد املنتسبني إىل أهل احلديث؛  ،ةمن الظاهري   عىل كثي   ،بالباطل

  هموبعض  األئمة،  ة وتقريرات  األدل   خمالفة  
 
 وحتكيم   هأدب   سوء  ه فهم   أضاف إىل سوء

 ياا خ  كالكوز، م   اا رباد  أسود  م  » :بقوله  النبي   هه كم وصف  ى غدا قلب  حت   ،هواه

 .(1)«من هواه ب  رش   ما أ  ، إل  راا منك   رنك  ، ول ي  يعرف معروفاا  ل

أعمه عن  ،هن من صاحب  ى متى متك  اهلو    أن  ي  عىلالش   هذا احلديث   وقد دل  

 دية.الر   له القبائح   ن  وزي   ،ةن البهي  ه عن املحاس  ة، وصد  لي  احلقائق الع  

يزي  بحيث  ،عىل حقائقهار األمور من تصو   فيحرم صاحبهالفهم  ا سوء  وأم  

 يف سلمه:  واحلال كم قال األخرضي ،ح الزائ   ويصح   حيح  الص  

 كم مزي    صحيحا :إذ  قيل
 

 ه قبيحاون فهم  لك   
 

                                                           

باب رفع األمانة واإليمن من بعض القلوب ، اإليمن كتاب "الصحيح"أخرجه مسلم يف ( 1)

 .74صـ ،369...إلخ، ر: 
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 يف بردته:  وصييقال اإلمام الب  و

 م  مس من ر  الش   ضوء   ر العني  نك  قد ت  
 د 

 

 م  ق  املاء من س   طعم   ر الفم  نك  وي   
 

التكفي والتبديع عىل أ جتر   ،وحتكم اهلوى عىل اإلنسان ومتى ساء الفهم  

الكتاب باع بات   بل يلصق ذلك ،ول استحياء دون مبالة  ، ةلعلمء والعام  جلمهي ا

قضية يف  ،هذا األمر عىل حقيقته ؛ وألجل جتلية  اس عنهمد الن  ن أبع  وهو م ،ةوالسن  

 أو ،عنه البالء   أن يدفع    منه املسلم  وطلب   ،"دافع البالء"بـ بي الن   وص   

وحترير بتصوير  ،يف كتابه هذا رضا أمحد مام  قام اإل ،المة  له الس   أن جيلب    ه منهطلب  

من متعددة  ة  التدليل عليها بأدل  ، وحتقيقها وتدقيقها ثم   صل هبا،املسألة وما يت  هذه 

 ذهب الران  ويعن البصائر،  ل الغشاوة  وتز يلك   ؛خيار األئمة كالمة والكتاب والسن  

 مريدةا  ما دامت   ،م له ول تعرتض عليهوتستني به، وتسل   ك احلق  عن القلوب؛ فتدر  

 .!وابوالص   للحق  

هلا  ذ  نق  فال م   ،هاه إله  وجعلت   ،اهاهوإىل  اقيادت   أسلمت  التي  فئة  تلك ال اأم  

فقد  ،ةلمي  الع   جج  عية واحل  الرباهني الش  ا ، أم  تعاىل ط  والعناية من اهللالل    حمض  إل  

 .!فوراا  ن  ل  إل تزيدها 

ه فعليه أن يقرأ   ،ممن هذا الكتاب القي  ة احلقيقي  ن يرغب يف الستفادة وم  

 اعتبارات: بثالثة  

 ق.املواف   املحب   قراءة ل:األوّ 

 ض.قراءة الناقد املعرت   الثاين:
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م املتجر   قراءة الثالث: دى لله   التوفيق  الطالب من اهلل تعاىل  ، د املنص  احل ك 

 واب.الص  و

نة، وهي القتناع بم حس   ه سيصل بإذن اهلل تعاىل إىل نتيجة  فإن   ،ه كذلكفإذا قرأ  

قابلة لالجتهاد  قضية "دافع البالء"بـ بي وص  الن  اعتبار  أو عىل األقل   ،فيه

ما ينبغي أن  هذا أقل   ،كالش  م عليه بالبدعة أو ول حيك   يعذر القائل هباف ،ظروالن  

يف  فاخلالف   ،طبيعي يشء  ه ل يقتنع بم هذا الكتاب كون  و،  املنص   إليه القارئ   ل  يتوص  

بي ى يف أصحاب الن  حت   ،ة موجودرعي  ة الف  دي  ق  أو الع   ،لوكيةحكم بعض املسائل الس  

،   نا عائشة و السي دة   ومن ذلك اختالف  ه ليلة  لرب   بي اس يف رؤية الن  عب   ابن  سي د 

 ت   وكانت عائشة   ،تهاثب  اس ي  عب   ، فكان ابن  املعراج
 .منهم أئمة   واحد   كل   رها، وقد تبع  نك 

 ،ه وحمتواه العام  أصل  عىل  هع قارئ  طل  ت   ،كتابلذا اهل بعمل خالصة   وقد قمت  

ّيف نقاط:ها وجعلت  

تفصيالا  ،له إىل آخرهمن أو   ،ه ببعضهذا الكتاب مرتابط  يأخذ بعض   أن   :األوىل

ّكامالا. هأن يقرأ   ،هاعىل وجه   هالتي في املسائل   ك  در  ملن أراد أن ي   بد   الف ،وتدليالا 

 عىل مرتبة   ليست   ،هفية دروافية الل  واآلثار الس   ،ةة النبوي  سن  ال أدلة   أن   :الثانية

 راتب:م   عىلبل  ،حةيف الص   واحدة  

 ها.عىل صحت   ق  متف  ( 1)

 ها.ها وضعف  يف صحت      خمتل   (2)

ه طرق   دت  وع إذا تعد  الن  هذا و ،-اوقد يكون شديدا - ضع   فيها  (3)

ولو  ،مع غيهويرقى لالحتجاج  ،ة املقبولةى بغيه من األدل  أن يتقو   ح  صل   ،هوشواهد  
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 ،ظاف  من احل مجاعة  ر قر   وقد ؟!ع الض   ك بم هو خفي   فم بال   ،ع الض   كان شديد  

للحديث  رقط  ال كثرة   أن   ،يوطيالس   ه احلافظ  وتبع   ،سقالينحجر الع   ابن   اإلمام ومنهم

ة ه من األدل  رب  بحيث لو جاء ما جي   ،ديدع  الش  رفعه عن الض  ت   ،هضعف   اشتد   الذي

التي رق الط  د تعد   من أن   ،همإليه بعض   بخالف ما ذهب   ،اجى إىل الحتجارتق   ،ةالقوي  

يف  يوطي الس   يقول احلافظ   هذاويف  .اعفا  ض  إل   ديث  احل زيديل  ،هاضعف   اشتد  

 [متابعة  ]ر فيه فال يؤث  ) ،هأو كذب   (اويسق الر  لف   ا الضع   وأم  )": "اويتدريب الر  "

 ،نعم .وتقاعد هذا اجلابر ،ع ة الض  لقو   ؛هر مثل  له، إذا كان اآلخ   (غيه وافقة  ول م  

ح به أو ل أصل   ،اا ره عن كونه منك  يرتقي بمجموع طرق   ابن ] اإلسالم شيخ   له، رص 

 ،ء احلفظالس   ]أو[ ه إىل درجة املستور ى أوصلت  رق حت  ، قال: ربم كثرت الط  [حجر

ارتقى بمجموع ذلك إىل  ،لحمتم   قريب   ر فيه ضع   آخ   جد له طريق  ه إذا و  بحيث إن  

 .يعني احلسن لغيه (1)"سندرجة احل  

رق د ط  ه يف حال تعد  أن   "األربعني املتباينة"كتابه يف  ابن حجر اإلمام   بل نص  

د ما ولو مل ير   ،إىل صالحيته للعمل به يف الفضائل ييرتق ،هضعف   احلديث الذي اشتد  

ى عن مرتبة املردود ارتق   ،رقهط   كثرت   إذا" وهذا لفظه: ،حيحةة الص  يه من األدل  يقو  

به يف فضائل  إىل رتبة الضعي  الذي جيوز العمل   ،به بحال   ر الذي ل جيوز العمل  املنك  

ّ.(2)"األعمل

                                                           

 .139صـ ،: احلسن2النوع  "تدريب الراوي" (1)

 .70صـ ،45حتت احلديث  "معاإلمتاع باألربعني املتباينة الس  "( أي: 2)
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:  تعاىلاهللل اق ،متهعىل مشوعي   ع  مم  الستغاثة باملخلوق  أن   الثالثة:

ه  ﴿ اث  ت غ  ي ف اس  ذ  ن ال  ت ه   م  يع 
ىل   ش  ي ع  ذ  ن   ال 

ه   م  و  د  يف جاء و ،[15]القصص:  ﴾ع 

 تدنو يوم   مس  الش   إن  »قال:  بي عن الن    عمر عن ابن "صحيح البخاري"

 .(1)«... وا بآدماستغاث   ،م كذلك ه  مذن، فبيناأل   نص    رق  الع   ى يبلغ  القيامة، حت  

 ه سبب  بقصد أن   ،وهو مما يعجز عنه يف العادة ،إسناد الفعل إىل املخلوق وأن  

ل ك  امل  ﴿ :اهلل تعاىل قال ،عليه أيضاا  ع  مم   ،فيه م  م  ف اك  ت و  م  ث م  ـ ق ل  ي  ل  ب ك  ك  ي و 
ذ  ت  ال  و 

ون   ع  ج  ر  م  ت  ب ك  ، س حقيقةا  األنف  هو الذي يتوف   اهلل  مع أن   ،[11]السجدة:  ﴾إ ىل  ر 

  بإذنه.إل   يقدر عىل ذلك أحد   ول

ج ن فر  وم   ...»قال:  اهلل  رسول   أن     عن ابن عمر "نيحيح  الص  "ويف 

ربات ج للك  املفر   مع أن   (2)«القيامة ب يوم  ر  من ك   ربةا عنه هبا ك   ج اهلل ، فر  ربةا ك   عن مسلم  

ار الواحد هو اهلل حقيقةا   ؛ه عىل سبيل املجازإىل بعض خلق   لكن ذلك أسند   ،القه 

ّيف ذلك. اا ونه سببلك  

وإسناد ، تاا أو مي   اا باملخلوق حي   ي الستغاثة  ت  مسأليف  نطلق  أن ي جيب ابعة:الرّ 

 عليه بني مجيع طوائ  ع  مم   من أصل   ،الفعل إىل املخلوق وهو مما ل يقدر عليه عادةا 

                                                           

 .239صـ ،1475، ر: سأل الناس تكثراا  منباب ، الزكاة كتاب "الصحيح"أخرجه البخاري يف ( 1)

باب ل يظلم املسلم املسلم ول يسلمه، ر: ، املظامل كتاب "الصحيح"يف  أخرجه البخاري( 2)

، ر: حتريم الظلمباب ، الرب  والصلة كتاب "الصحيح"يف  وأخرجه مسلم .394صـ ،2442

 .1129صـ ،6578
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 له اخللق   ،افع الضار  الن  ، وع ي املان  واملعط   ،رك املدب  هو املل  تعاىل  اهلل  وهو أن   ،املسلمني

 . ةه الذاتي  فهذه صفت   ،عنيول م   له يف ذلك ل رشيك   ،بل ومن بعدمن ق   ،واألمر

لك ن يمنحهم ما يشاء من امل  فهو م   ،يدهه وعب  لق  م خ  فه   ،اهلل تعاىل غي  ا وأم  

 ما يليق   م هو يف حدود  هم بذلك إن  فوصف  ، فع والرض  والن   ،والعطاء واملنع ،والتدبي

م إن   أيضاا  ذلك وسؤال  ، هلم اا ذاتي  ذلك وليس  ،عليهمبه  ل  وتفض   اهلل مما أعطاهم  ،هبم

فإذا ، وعليه اا ذاتي   لكاا كون ذلك م  مل  م ي  بأن  ا من   وليس اعتقاداا  ،بحسب ما أعطاهمهو 

 كه اهلل  نسأله ما مل   مإن  ف ذا سألنا املخلوق  وإاا، ملكه حق  ما ي   فقد سألناهتعاىل  سألنا اهلل 

 .رةأو اآلخ  نيا الد  نافع م  اه من كان ما سألناه إي   سواء   ،اهإي  

 يوم   ونحن نرى كل   األنبياء واألولياء؟ رناه يف حق  الذي قر   ر هذانك  كي  ي  

 ،نفع ويرض  وي  ، منعي وي  عط  ي   منهم الواحد  ف ،ونيف الك  فون يتص   اسالن   عموم  

 اهلل   مهن  مك  ما  يف حدود  م هو هذا إن   كل   أن  بنجزم  نحن مجيعاا و ،...دفس  ح وي  صل  وي  

 .شيئاا  واأن يفعل واولوله ما استطاع  منه، تعاىل 

عطيه ن بم ي  قار  ل ي   ،فمن التص   سلهألنبيائه ور   يه اهلل عط  ما ي   أن   ل شك  و 

 ،ب اجلنودوأصع   لكيف امل   ف  التص   أعطاه اهلل   اهلل سليمن فهذا نبي   ،لغيهم

ا ﴿ :قال اهلل تعاىل، تعاىل باهلل كاا ذلك رش   أحد   ومل يعد   ،عنه احلساب   وأسقط   ذ  ه 

اب   س 
ي   ح  ك  ب غ 

س  ن ن  أ و  أ م  ام  ن ا ف  ط اؤ   .[39]ص:  ﴾ع 

ات  ﴿: فقال ،نياالد   ر أمر  ا تدب  بأن     املالئكة  ووص   ب ر  د  ـم  ال  راا  ف  ]النازعات:  ﴾أ م 

 ،ره املدب  اهلل بأن   بني وص    ال تنايف  فن إذ   ه،وحد   اهلل  ر احلقيقي هواملدب   مع أن   [5

فله من  ،دنا حممد سي   ،نيالثقل   وخي   نيالكون   د  ا سي  وأم  ، املالئكة بذلك ووص   
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 قبة بن عامرعن ع    "نيحيح  الص  "ففي  ،خروي ما ل خيطر عىل بالنيوي واأل  العطاء الد  

   اهلل  رسول   أن  :أو «...مفاتيح خزائن األرض عطيت   قد أ  وإين   ...»قال 

 ألن   ؛بدعةا  ول ليس رشكاا  "دفع البالء" وأمنه  فعالن   فطلب   ،(1)«... مفاتيح األرض»

 :"قامشفاء الس  "يف   بكيين الس  املجتهد تقي الد   كم قال اإلمام   األمر  

وليس  ،...وشافعاا  سبباا  بي  كون الن  إل   ،بسؤاهلم ذلك اس  ل يقصد الن  "

 ، فصف  هذا ل يقصده مسلم   ،لق والستقالل باألفعالإىل اخل   بي الن   نسبة   املراد  

 ،...دينين، والتشويش عىل عوام املوح  من باب التلبيس يف الد   ،الكالم إليه ومنعه

وظهر املعنى،  بي واألحوال يف الطلب من الن   هذه األنواع   رت  وإذ قد حتر  

املعنى يف  ألن   ؛هاا أو توج   هاا أو جتو   أو استغاثةا  عاا أو تشف   الا ته توس  عليك يف تسمي فال

 .انتهى (2)"مجيع ذلك سواء  

ين أحد  عن ل خيلو " :  هذا الكتابوقال مؤل   ا أن تكون   (1): األمر  إم 

ا أن تكون   (2)ة، ي  عطائ يقةا الن سبة  حق لة  وواسطة  لدفع ووسيألن ه سبب   ؛ةا مازي  وإم 

ا اإلسناد   ايت احلقيقيالبالء، أم  بالن سبة  املسلمنيطر ببال أحد  من خيل  !فحاشا هلل ،الذ 

 .(3)" اهلل تعاىلغيإىل 

                                                           

 ،1344، ر: الصالة عىل الشهيدباب ، اجلنائز كتاب "الصحيح"أخرجه البخاري يف ( 1)

 .215صـ

ل وال 8الباب  "شفاء السقام" (2)  .175صـ ،بي ستعانة والتشفع بالن يف التوس 

 .130، 129صـ انظر: (3)
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 والكونم وصف   ؟؛كبالش   هؤلء األعالم   أن يوص    وبعد هذا كي  يصح  

 ؛!العطاء ودفع البالءلب ج  يف به  وااستغاث  أو  ،هبذا املفهوم "البالء دافع  "ه بأن    النبي  

 اهلل ليس صفةا إهلي ةا 
 
ك   ،ى لهعط  للم   إذ ما كان بعطاء  مثل ما أعطي   ،حت ی يثبت  به الش 

ن  الط ني  ﴿ :ال اهلل تعاىل عنهق ،إحياء املوتى ودفع البالء  عيسى سي دنا
إ ذ  َت  ل ق  م  و 

خ   ت نف   الط ي   ب إ ذ ين  ف 
ي ئ ة  ه  ج  ك  إ ذ  َت  ر  ص  ب إ ذ ين  و  األ ب ر  ه  و  م  ئ  األ ك 

 
  ت رب 
اا ب إ ذ ين  ون  ط ي  ت ك  ا ف  يه 

ف 

وت ى ب إ ذ ين    دفع   أعطاه اهلل   مريم عيسى ابن   سي دنا فهذا [110]املائدة:  ﴾ال ـم 

 لني؟!فكي  يستكثر ذلك عىل أعظم األنبياء واملرس   ،املوتى بل وإحياء   ،البالء

ه بأن   ،همن وصف   ليس بأقل   "البالء دافع  "ه بأن   بي الن   وص    :رياّ وأخ

قال:   عن األعشى املازينف ،هرومل ينك  يف حياته   به صوقد و   ،"اسمالك الن  "

 أمحد   رواه اإلمامان (1)«!العرب ان  اس ودي  الن   يا مالك  "ه: فأنشدت    النبي   أتيت  »

 .(2)"قاته ث  رجال  ": "وائدممع الز  " اهليثمي يفقال ، ومهاوغي   والطحاوي  

في ف ،ةاجلن  ه يف رفيق   يكون   أن ،سؤال بعض أصحابه لهمن أيضاا  وليس بأقل  

مع رسول اهلل  أبيت   قال: كنت    ميبن كعب األسل   عن ربيعة   "صحيح مسلم"

،   قال:  !ةاجلن  ك يف رافقت  : أسألك م  فقلت   «ل  س  »فقال يل:  ،ه وحاجتهه بوضوئ  فأتيت

                                                           

. 2/644، 6902اهلل بن عمرو بن العاص، ر:  مسند عبد "سندامل"أخرجه اإلمام أمحد يف ( 1)

إلخ، ر: ... باب رواية الشعر ،كتاب الكراهة  "رشح معاين اآلثار"أخرجه الطحاوي يف و

وي يف 115، 4/114، 6872 عبد اهلل بن باب العني،  "معجم الصحابة". وأخرجه الب غ 

 .119، 118/ 4، 1746، ر: األعور األعشى املازين

 .4/432، 7741كتاب النكاح، باب النشور، حتت ر:  "ممع الزوائد " (2)
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عىل  فدل   (1)«!جودالس   ك بكثرة  ي عىل نفس  فأعن  »قال:  ،: هو ذاكقلت   «؟ذلك غي   أو  »

 .!ةراتب اجلن  ى يف م  حت   فاا تص   بي للن   أن  

ملن كان  بم فيه الكفاية ،والتدليل عليها هذه احلقائق ببيان   وهذا الكتاب كفيل  

  اهلل، وصىل  بيلهلل اهلادي إىل سواء الس  احلمد و! وهو شهيد مع  ى الس  أو ألق   ،له قلب

 .لق اهلل أمجعنيم عىل أفضل خ  وسل   تعاىل

 

ي دم العلم اليو  خ  ش 

فر له املَيمنيحممدّأسلمّرضاّّاملفتيد.ّّّ  غ 

ل  12       م2018/ 11/ 21 - ه1440ربيع األو 

 

 

 

 

     

                                                           

، 1094ر:  فضل السجود واحلث عليهكتاب الصالة، باب  "الصحيح"أخرجه مسلم يف ( 1)

 .202صـ





 

 

 





  21  حياة اإلمام أحمد رضا

 

 
 اإلمام أمحد رضا حياة

  املَيمنيحممد أسلم رضا  املفتيد.  :بقلم

حّجة اهلل وين، الدّ  حياض  بتدعني، الذاّب عن وقامع امل (1)هو إمام املتكّلمني

تاج املحّققني، وللمؤمنني، فخر اإلسالم واملسلمني، العامل املتبّحر، قدوة األنام، 

اإلمام أمحد رضا ابن الشيخ املفتي نقي  عاّلمةالغ، هم البازهم الساطعة، وقمر  وشمس  

األصويل،  ،ث، املفّس  الطريقة، املحد   املذهب، قادري   ، حنفي  سكنامل ي  لوي  رَ بَ  (2)عيل

 وفّن. الفقه اإلسالمي، صاحب التصانيف الوافرة يف كّل علم   عبقري  

                                                 

، وهو "حياة أعىل حرضة"، و"الّدولة املّكّية"، و"اإلجازات املتينة"( التقطنا هذه الرتمجة من 1)

ين الب هاري مؤل ف  عاّلمةب يف ترمجة اإلمام أمحد رضا لتلميذه الاأّول كت الشيخ ظفر الد 

َضوي" التي ترمجها  "الفضل املوهبي" الةرس من مقّدمة كذلك استفدنا فيها، و"اجلامع الرَّ

 .بالعربية الشيخ افتخار أمحد املصباحي

يار  ت  نقي عيل بن رضا عيل بن كاظم عيل بن أعظم َشاه  بن سعاد املفتي الشيخ الفقيه عاّلمةال( 2)

لد غّرة رجب سنة سّت وأربعني ومئتني وألف،  لوي، أحد الفقهاء احلنفّية، و  ي  األفغاين الََبَ

 اإلمام ، ثّم أخذ الطريقة القادرية عنسيةوقرأ عليه ما قرأ من الكتب الدر أبيهوأخذ عن 

ي َرو  ، عنه يف مجيع سالسل الطريقة اجلديدة والقديمة ، وأّنه جماز  السّيد آل الّرسول املاَره 

وأسند  ،فحّج وزار ،وأسند احلديث عنه سنة أربع وتسعني، وساَفر للحّج سنة مخس وتسعني

وغريه من العلامء  حالن الّشافعييني دَ الشيخ أمحد زَ  عاّلمةاملكّرمة ال ةفتي مكّ احلديَث عن م

: ه الفائقةفيناصت من يف سلخ ذي القعدة سبع وتسعني ومئتني وألف. ويّف ت ،مكة املعظمة

= 
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 أرسة اإلمام

 (2)"أفغانستان" (1)"هار  دَ ن  قَ "كانت أصاًل من  أرسة اإلمام أمحد رضا 

  يف عرص (3)"اهلند"أجداده إىل بالد  ر بعض  فهاَج 

                                                 
= 

ري،  "جاةوسيلة النَّ"، و"الكالم األوضح يف تفسري أمل نرشح" رسور القلوب يف ذكر "ويف الس 

شاد لقمع مباين الفساد"، و"واهر البيان يف أرسار األركانج"و، "املحبوب ، "أصول الرَّ

أحسن "و، "إذاقة األثام ملانعي عمل املولد والقيام"و، "يعة األمحديةهداية الَبية إىل الرّش "و

 ، وغريها."اإليامن رّد تقويةيف تزكية اإليقان "و ،"إزالة األوهام"و، "عاءآلداب الدّ الوعاء 

 (.تعريباً  ملتقطاً  245، 244صـ حرف النون، "ء اهلندتذكرة علام") 

م(، من مصنوعات حرفية: 1747هي مدينة يف جنوب أفغانستان، عاصمة أمحد شاه دّراين )ت( 1)

 (.443صـ ،يف األعالم "املنجد")سجاد وأسلحة، ومن أهّم الصادرات: تبغ وفواكه جمّففة. 

أوزبكستان بني إيران وباكستان كامنستان وهي دولة إسالمية يف آسيا الوسطى جنويب تر (2)

، "غزين"، و"مزار  رشيف"، و"َقن َدهار"، و"َهراة"ومن مدهنا:  "كابل"ني، عاصمتها وص

، حكمها الغزنويون ه651يف شامل، فتحها العرب  "هندوكوش"جبال صخرية قاحلة 

ثّم م، وأصبحت ملكية، 1921، تعاقب عليها املغول والصفويون استقلت ه962-1186

 (.ملتقطاً  57، 56صـ ،يف األعالم "املنجد")                                 م.1973نت اجلمهورية أعل

هي مجهورّية يف جنوب آسيا بشبه اجلزيرة اهلندّية عىل املحيط اهلندي وخليج البنغال وبحر  (3)

وتان وبنغالديش وبورما، عاصمتها: العرب بني الباكستان والصني وتّبت ونيبال وب  

، "حيدرآباد"، و"دراسمَ "، و"كلكتا"و "ممبائي"و "دهيل"، من مدهنا: "دهيل نيو"

، "وركانفَ "، و"وناب  "، و"آباد إله"، و"هَر آغ  "، و"أمحدآباد"، و"نارسبَ "، و"ورنغلَ بَ "و

م بعد مقاومة سلمية 1947م، استقلت 1857استعمرها اإلنكليز  ،"ورناغفَ "و

= 
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 لوكهم رغب عن وظيفة احلكومة إىل الّس ونال منصبًا من احلكومة، وبعض   (1)املغول

من منحى  وداده، ووحّولت األرسة  أل ةً ه سنّ كر وكثرة العبادة، فأصبح عمل  واملجاهدة والذ  

ه عمل   وكان احلني،بار العلامء والّص ه من ك  وكان جد   ،الصوفيّة ادهّ األمراء إىل منهج الز  

 إنّ و ،وأثنوا عليه اهلند علامء من لمذ عليه كثري  تفت ،ء واإلرشاد والتصنيف والتدريساإلفتا

وصاحب الشيخ املفتي نقي عيل خان القادري أيضًا كان عاملًا شهريًا،  منيرئيس املتكلّ  أباه  

 ."ورة أمل نرشحالكالم األوضح يف تفسري س"منها:  ،جلليلةا اتفؤلَّ الفتاوى وامل

 والدة اإلمام ونشأته

ال سنة العارش من شوّ  ،يف اهلند (2)"يلي  رَ بَ "بمدينة  د اإلمام أمحد رضالو  

رّباه  ،صاحلة   وبيئة   دينيّة   نشأ يف أرسة  و م،1856من حزيران سنة  14املوافق  ه1272

                                                 
= 

جعل الدستور من  ،"اداوحاد اهلندي"، و"باكستان"ني: ، وانقسمت إىل دولتَ اداستعامر دّ ض

أهّم الصادرات: قطن، وم. مصنوعات حرفية 1950اهلندي دولة اوحادية مالية وبرملانية 

 (.ملتقطاً  598صـ ،يف األعالم "املنجد")              .وت، وشائي، وحديد، وصلبوج  

 غتائي،نكيز خان ووّزعها بني أبنائه منهم: ج  أّوهلا يف آسيا الوسطى أّسسها َج ني: هو اسم دولتَ  (1)

طورًا، َب أمإ 19نك، حكمها ورلَ يم  م أّسسها باب ر من أحفاد تَ 1858-1526وثانيها يف اهلند 

م، وهم مغول اهلند العظامء: باب ر، ومهاي ون، وأكَب، 1707-1526اشتهر منهم السّتة األ َول 

 ر شاه.ري، وكان آخرهم هباد  هان، وأوَرنك  َزيب عاملك  جَ وشاه   ري،هانك  وَج 

 (.540صـ ،يف األعالم "املنجد")

كيلو مرتًا من العاصمة  259أو  258هي بلدة مشهورة يف شامل اهلند، التي تبعد مسافة  (2)

 ق.يف اجتاه الرشَّ  "دهيل"
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قّدس رّسه -الشيخ املفتي رضا عيل خان  ،احلنيالّص العلامء و إمام   ،ه الكريمجد  

رمحه اهلل -ه الشفيق املفتي نقي عيل خان القادري ووالد   (1)ه1286املتوّّف  -محنالرّ 

 .ه1297املتوّّف  -تعاىل القوي

 تسمية اإلمام

 "املختار"اجلّمل  علم واسمه التارخيي وفق ،سّمي اإلمام باسم حمّمد

ل وهب  م  ودادته من هذه اآلية:  سنةَ  ام  قد استخرج اإلمف ه(1272)  ق 
َلئ َك َكَتَب يف  ﴿أ و 

ن ه ﴾ وح  م  م ب ر  َده  ياَمَن َوَأيَّ ه جد   [22]املجادلة: اإل   فاشتهر  "أمحد رضا"ه الكريم بـوسامَّ

كلمة به نفَس  اإلمام   لّقبهبذا اداسم يف مشارق األرض ومغارهبا، ثّم بعد ذلك 

ه القوّي إىل مادم واململوك، وهذا يدّل عىل غرخلبمعنى ا "املصطفى عبد"

 .عىل آله وصحبه أمجعنيعليه و تعاىل صلوات اهلل ،ّي الََب  السّيد

                                                 

الشاه بن حممد سعادت  يار   هو الشيخ رضا عيل خان بن حممد كاظم عيل خان بن حممد أعظم (1)

، كان من أجالء علامء ب ر   ڑب"، وكان من قوم أفغان "يليرَ بلدة بَ "ـخان هباد 
 
چ

هي 

، وكان آباؤه عىل "

لد سنة  يف ديوانية عالراتب الامل خليل  ، وأخذ العلوم من الشيخه1224ملوك الّدهيل، و 

، التصّوف كاماًل يف يف الفقه وزاهداً ، وكان إمامًا ه1245، وختّرج سنة "َتون ك  "الرمحن يف بلدة 

،ىص، داسّيام  يف الزهد والقناعة والتواضع واحللم، وحله تأثري يف الكالم، وفضائله وشامئله دا 

 تعريبًا(. 64صـ حرف الراء املهملة، "تذكرة علامء اهلند") ه.1286ادى األوىل سنة مج   2تويّف 
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ة ذاكرته همتعل    وقو 

 دنعالعلوم  بعَض  درسن والده، وعل وعقوامل من املنقول العلومَ  اإلمام   أخذ

شعبان  ره يف شهرعم حّتى أكملها يف السنة الرابعة عرشة من ،ريناملشايخ اآلَخ 

من العلامء  كبري   وقد أمجع عدد   ن يشاء.، وذلك فضل اهلل يؤتيه مَ ه1286املعّظم سنة 

ما يدّرسه  فكان يستحرض كلَّ  ،عىل كونه عبقرّيًا وتبدو خمايل عبقرّيته هذه منذ صباه

 يف احلرية واداستعجاب. ه عىل الفور، فيقع األستاذ  أستاذ  

وهذا مما يدّل عىل قّوة  ،واحد   يف غضون شهر   "مالقرآن الكري"َحفظ اإلمام 

هبّية، الته الوَ ها بمؤهّ وبعَض  ،العلوم والفنون عن أساتذته أخذ بعَض وذاكرته، 

 له وهو كتاب   صنّف أّوَل وفّن، ف فات يف كّل علم  املصنَّ  أّلف، بل اقترص عىل ذلك وما

عرش  ةر يف الثالثتابًا آَخ كثّم من عمره،  ةغة العربّية يف العارشباللّ  "رشح هداية النحو"

 ه عىل األلف.د مصنّفات  زاد عد ىحتّ  ،مستمّراً  فزل يكتب ويصن  ي مل، ثّم عمره   من

ّم ث ،ضاعةبكتابة اإلفتاء عن مسألة الرّ فيه  اشتغل  هدراستَ ونفس اليوم الذي أكمل فيه 

 ّوض إليه أمورَ وكامله  وف لصّحة اجلواب فّسَّ به   ،اً عرضه عىل والده الذي كان مفتي

 مخسني سنة تقريبًا. من أكثر باإلفتاء إىل اإلمام   فاستمرَّ  ،هااإلفتاء كلَّ 

ر    ه فيهااإلمام يف العلوم والفنون ونبوغ   تبح 

فقط، بل كان متبّحرًا يف  رائ جة  املشتهرة  مل يكن اإلمام عاملًا يف العلوم الدينّية ال

لاًم، كام عّدها ، أكثر من مخس ومخسني ع  من العلوم الدينّية والفنون األخرى كثري  

 وهي: "اإلجازات املتينة"نفسه يف النسخة الثانية من  اإلمام  
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 التفسريو (4) التجويدو (3) القراءاتو (2) العظيم القرآن (1)

 وطبقاهتم الّرجال علمو (8) وأصوله (7) يفالرّش  احلديثو (6) وأصوله (5)

 العقائدو (12) الفرائض علمو (11) أصولهو (10) الفقهو (9)

 التواريخو (15) رةاملناظَ و (14) املحَدث للرّد والتفريع الكالمو (13)

رَي و (16) لوكو (18) التصّوفو (17) الس   الل غةو (20) األخالقو (19) الس 

 البديعو (25) املعاينو (24) فالرصَّ و (23) حوالنَّ و (22) األدبو (21)

 احلسابو (29) املدلَّسة الفلسفةو (28) املنطقو (27) البيانو (26)

ب اجلدلو (32) ق(افواأل علم) التكسريو (31) ندسةاهلَ و (30)  علمو (33) املهذَّ

 الزائجة علمو (36) اجلديدة املربَّعات اهليئةو (35) اهليئةو (34) اجلََفر

 التوقيت علمو (39) اللوغارثامتو (38) (1)ينيت  الس   احلسابو (37)

 اجلَب واملقالةو (43) جياتالز  و (42) األكر علمو (41) واملرايا املناظرو (40)

 النظمو (47) روياملثلَّث الك  و (46) حاملسطَّ  املثلَّثو (45) األرثامطيقيو (44)

                                                 

ّتيني" (1) من مثاًل، نقول: إّن الّساعة الواحدة : يستخدم احلساب الستّ "احلساب الس  يني يف تقدير الزَّ

لنا كذلك نستخدم  ثانية...، ونحن ما "60"دقيقة، وإّن الّدقيقة الواحدة تساوي  "60" ز 

دقيقة،  60يف الدرجة  رجات ونقول: إنّ الدّ ّتيني يف تقدير الّزوايا التي نقّدرها باحلساب الس  

يدم استعامله  إداّ يف  ّتيني حساب عقيم وقارص، ملاحلساب الس   هذا واضح أنّ من ... وجّراً  وهلمّ 

للقايض شهيد عامل،  "ة عن سمت القبلةلّ كشف الع  ")تقديم  .اعةاهلندسة، وحساب كسور الّس 

 .(/omments/#C2264/0http://www.alukah.net/Culture)(، و57صـ

http://www.alukah.net/Culture/0/2264/#Comments
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 النثرو (51) العريب النثرو (50) اهلندي النظمو (49) الفاريس النظمو (48) العريب

 .(1)النستعليق خطّ و (54) نَّسخال خطّ و (53) اهلندي النثرو (52) الفاريس

يكفي و ،علم   ه مئةَ اتفمؤلَّ علومه من  عددَ  رصنااملحّققني يف ع واستخرج بعض  

ها إىل األلف عدد   التي وصَل اهدة الّش  ره يف هذه العلوم والفنون تآليفه  دالة عىل تبح  لدّ ل

، فلام اب سؤال سائل  ها يف جوغلبَ ّية؛ ألّن أمعظمها باألردتقريبًا بالعربّية والفارسّية و

نفسها؛  لغة السؤالب اإلمام افأجاب عنه ،غة األردّيةالل  هم بوأسئلت   أهل اهلند كانت لغة  

 املنتثرة يف آثار جمّدد الرابعة يلالآل"ن يريد املزيد فلريجع إىل ومَ  ،هكانت عادت   كذاإذ ه

 . الم رؤوف البغداديخ عامد عبد الّس للدكتور املؤر   (2)"عرشة

 هب اإلماممذ

 قادري   وفية أهل السنّة واجلامعةالّص  العلامء كان اإلمام أمحد رضا من

املذهب من حيث الفقه اإلسالمي، وكان ماهرًا حاذقًا ناظرًا يف مجيع  حنفي   الطريقة،

 "يف أركان الوضوء احللو اجلود  "ه رسالت   ليل عىل ذلكوالدّ  ،املذاهب اإلسالمّية

يف  رسول اهلل  سّيدنا إىل مّتصل   ولإلمام سند   ،العربّيةبالتي نقلناها ه( 1324)

                                                 

، "اإلجازات املتينة لعلامء بّكة واملدينة"ضمن رسالة:  "رسائل عربية من الفتاوى الرضوية" (1)

 .ملّخصاً  144، 143، 137-133النسخة الثانية، صـ

ة رأس احلواش مقابل طبع هذا الكتاب من مركز أبناء الرافدين، العراق: البغداد األعظميّ ( 2)

 .ه1424التجاري جات حديد، جممع النور مثلّ 
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 "اإلجازات املتينة لعلامء بّكة واملدينة"مجيع العلوم اإلسالمّية املذكورة يف 

 .فإهّنا جديرة باملطالعة ،(1)ه(1324)

 البيعة واخلالفة

َره" قريةَ ه 1294حرض اإلمام مع أبيه الكريم سنة   حرضة السّيد إىل (2)"َماَره 

ق األصاغر رفاء األطاهر، ملح  ني من العلامء والع  ني ومرجع الفريقَ جممع الطريقَ 

َرو  الرّ  الشيخ الشاه آلباألكابر،  ىض ريض اهلل تعاىل عنه بالر  - (3)يسول املاَره 

ه عىل اإلمام واَفق فام أن وقع نظر شيخ   ؛ ألخذ الطريقة واإلجازات منه،-مديالّسَّ 

ن التحّري وادامتحان، خالفًا ملا كان املعتاد يف حرضته، بدو عىل إعطائه الطريقةَ 

اإلمام ف األسعد، الح يف جب ني إمامنا األغرّ وذلك ملا داَحظه من تباشري الفضل والّص 

                                                 

، النسخة الثانية، "اإلجازات املتينة"ضمن رسالة:  "رسائل عربية من الفتاوى الرضوية" (1)

 .133صـ

َره" (2)  ."شأ َترَبردي"بإقليم  "إيتا"وحت حمافظة  "عيل َجره"، قريب من : قرية من ق رى اهلند"ماَره 

لغرامي، ثّم زة بن آل حممد احلسيني الببن مح الشيخ آل الّرسول بن آل بركات اإلمام عاّلمةال( 3)

لد ونشأ ب ي، أحد األفاضل املشهورين، و  َرو  َره"ـاملاَره  كتب ال، وساَفر للعلم فقرأ "ماَره 

وي، وعىل الشيخ نياز أمحد الَّسَهندي، وعىل غريمها، كنَالدرسية عىل مودانا نور بن أنوار اللَ 

ه السّيد آل أمحد، ثّم أسند احلديث عن الشيخ عبد العزيز بن ويل  اهلل الدهلوي، وداَزم عمَّ

وأخذ عنه الطريقة وأسند احلديث عنه، كان شيخًا جلياًل مهابًا رفيع القدر، بارعًا يف احلديث 

َره  "ـب ه1296وتوّّف لسبع عرشة خلون من حمّرم سنة  ،والتصّوف والطّب  فن يف "ماَره  ، فد 

 (.ملتقطاً  7/6 ،7 حرف األلف، ر: "نزهة اخلواطر")             مقَبة أسالفه.
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واخلالفة يف سالسل  الطريقة القادرّية، ونال منه اإلجازةَ يفة يف ع عىل يده الرّش بايَ 

بار سول من ك  ، وكان الشيخ آل الرّ مجيعاً ن الفنوو والعلوم احلديث يفو ،ولياء كّلهااأل

 نفعنا اهلل تعاىل مجيعًا بَبكاهتم العالية. ،(1)هلويتالمذة الشيخ عبد العزيز الد  

 هتوأساتذ هخوشي

أبيه وجّده اللَذين كانا عامَلني  ييدَ  بنيكانت املدرسة األ وىل لرتبيته وتعّلمه 

ه حماسن   وإبراز   تثقيفهمها يف د  وهكبرَيين وفاضَلني جليَلني، فقد بذدا قصارى ج

فقًا جهود مها، فلم يرتك أ   وأثمرت  رحيت ه، يث تفتقت  قه اإلبداعية، حاألخالقّية وقدرات  

علامء أفق  جديد، وإضافًة إىل هؤداء استفاد من ال ع إىل كل  من اآلفاق، بل تطل

هم يف نع أخذ ذينمشايخ اإلمام أمحد رضا ال وها أنا أذكر أسامءَ بار، واملشايخ الك  

 :ختلفةامل العلوم والفنونباقي احلديث والفقه و

 احلني املفتي رضا عيل خان األفغاين.جّده األجمد إمام العلامء والّص  (1)

َرو  السّيد آل الرّ  عاّلمةال شيخه يف الطريقة، (2)  ي.سول األمحدي املاَره 

  خان القادري.املفتي نقي عيل عاّلمةوالده الكريم رئيس املتكّلمني ال (3)

 

                                                 

هلوي اهلندي يل اهلل أمحد بن عبد الرحيم الدّ و يخبن الشاعبد العزيز  يخالش اإلمام عاّلمةال (1)

التحفة "و ،"بستان املحّدثني"من تصانيفه: ه. 1239الفقيه احلنفي، املتوّّف سنة 

 .يف تفسري القرآن "ح العزيزفت"و ،"رّس الشهادَتني"يف الرّد عىل الروافض، و "عرشية اإلثنا

 (.5/472 "هدية العارفني")
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 .(1)وريالسّيد أبو احلسني أمحد الن   عاّلمةحفيد شيخه ال (4)

 .(2)املّكي حالنيني دَ الشيخ السّيد أمحد زَ  عاّلمةمفتي الشافعية ال (5)

 

 

                                                 

َروي، العامل الصالح أبو احلسني بن ظ( 1) هور َحَسن بن آل الّرسول بن آل الَبكات بن محزة املاَره 

لد ونشأ بـ"أمحد الن وري"ـاملشهور ب َره"، كان من العلامء الّصوفية، و  ، وأخذ احلديَث "ماَره 

ّيد آل الّرسول، وأخذ املسلسل باألّولية عن الشيخ أمحد َحَسن والطريقَة عن جّده الس

ر حممد بن عبد العزيز عن  مياطي عن الشيخ املعمَّ املرادآبادي عن الشيخ أمحد بن حممد الدَّ

شيدي عن شيخ اإلسالم زين الّدين زكرّيا بن حممّ  ر أيب اخلري بن عموس الرَّ د الشيخ املعمَّ

النور والَبهاء "له مصنَّفات كثرية يف الفروع واألصول، منها:  .اً األنصاري، وهو سند  عال  جدّ 

مات إلحدى عرشة خلون من رجب سنة أربع  ."يف أسانيد احلديث وسالسل األولياء

 ملتقطًا(. 8/17، 11 ر: حرف األلف، "نزهة اخلواطر")   وعرشين وثالثمئة وألف.

 ،وشيخ اخلطباء ،ورئيس العلامء كّرمة،مّكة امل حالن مفتييني دَ الشيخ أمحد زَ  عاّلمةال( 2)

أسنى املطالب "من تصانيفه: ه. 1304تويّف باملدينة املنّورة يف حمّرم من سنة  ،افعي املّكيالّش 

تنبيه الغافلني خمترص "، و"ول اإلسالمية باجلداول املرضّيةتاريخ الد  "، و"يف نجاة أيب طالب

نية يف الرّد عىل "يف اآلداب، و "نديةرقمَ حاشية عىل متن السَّ "، و"منهاج العابدين الدرر السَّ

، "رية النّبوية واآلثار املحّمديةالس  "، و"رسالة يف فضائل الّصالة عىل النّبي "، و"الوهابية

، "فيض الّرمحن"فتح اجلواد املنّان رشح العقيدة املساّمة بـ"، و"رشح األجرومّية"و

 ."النرص يف أحكام صالة العرص"يوطي، وللس "األلفية"يف رشح  "الزينّية الفوائد"و

 (.158، 5/157 "هدية العارفني")
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 .(1)محن رساج املّكيمفتي احلنفّية بمّكة املحمّية الشيخ عبد الرّ  (6)

 .(2)ل املّكييل اللَّ حسني بن صالح مَج  عاّلمةال الشيخ (7)

 

                                                 

ها وراواها، وشيخ علامئها، ة املكرمة البهية، وداعيها ومفّّس ( عبد الرمحن رساج مفتي مكّ 1)

أحد  ،ه(1314ي )تاج ابن عبد الرمحن احلنفي املكّ شيخهم، الشيخ عبداهلل الّّس  وابن

لد تصدرين إلفادة العلم واإلفتاء والتدريس باملسجد احلرام، و  ظام، املأجالئها املشايخ الع  

فة يف سنة تسع وأربعني ومئتني وألف، وحفظ القرآن املجيد وكثريًا من املتون، ة املرّش بمكّ 

ومل يزل يف اجتهاد يف وحصيل الفروع واألصول  ،وأكب عىل كسب العلوم ووحصيلها واجتهد

وأدبائه وشعرائه تفّنن يف  وحد علامء هذا العرص، وفقهائهوصار أ ،ى حاز منها غاية السولحتّ 

بشأنه، وله إجازة من  واوأثنوا عليه ونوه ،حالند أمحد دَ افعية السيّ أخذ عن مفتي الّش  ،علومه

 ، وعن"قطف الثمر"وهو يروي عن الشيخ صالح الفالين صاحب ثبت  ،والده املذكور

إىل  أنابه يف منصب الفتوى فقام به أحسن قيام   بي ه شيخه مجال لزيارة النّتوّج  وملا ،غريه

ة الرشيف مكّ  ه منصب اإلفتاء أمري  ن قفل شيخه إىل البلد احلرام، وملا مات شيخه املذكور وداّ أ

 ملتقطًا(. 244، 243، صـ263ر:  "نرش النور"خترص من كتاب امل)                 اهلل. عبد

اإلمام باملسجد احلرام،  افعي املّكي اخلطيب،ن سامل، الّش ( السّيد حسني مَجل اللَّيل بن صالح ب2)

لد بمّكة املرّشفة وتوىّل منصب مشيخة اخلطباء  أ هبا، وأخذ الع لم عن أفاضل أهلها،، ونشو 

، نصبه إّياه أمري  مّكة يومئذ  الرّشيف ه1299 واألئّمة بمّكة سنة تسع وتسعني مئتني وألف

فن يف املعالة عليه رمحة املوىل.ه 1305يّف ولبث فيه إىل أن تو الّلطيف. عبد  بمّكة، ود 

هر"املخترص من كتاب )  "الشجرة الزكية". وملتقطاً  177، صـ169ر:  "نرش النّور والزَّ

 (.780، آل مَجل اللَّيل، صـ6الفصل 
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 .(1)فوريام  عبد العيل الرّ  عاّلمةالشيخ ال (8)

وعنّا هبم  ،ريض اهلل تعاىل عنهم أمجعني ،(2)يكرزا غالم قادر بَ م   الشيخ (9)

 الة والتسليم.لني عليه وعىل آله وصحبه أفضل الّص بجاه سّيد املرَس  ،آمني

 

                                                 

أحد األفاضل املشهورين يف املنطق  ،عاّلمة عبد العيل احلنفي الّرامفوريالشيخ الفاضل ال (1)

كمة وسائر الفنون الّرياضية، دّرس وأفاد مّدَة عمره، وأخذ عنه كثري  من العلامء، منهم واحل

تويّف سنة ثالث وثالثمئة  ."لَّمالقول املس"القايض عبد احلّق بن حممد أعظم الكابيل صاحب 

 (.ملتقطاً  8/284، 261 ر: حرف العني، "نزهة اخلواطر")              بلدة رامفور.وألف ب

رزا غالم قادر بيك يف مقالته: ( ك2) رزا غالم ودادة الشيخ م  "تب حفيد شقيق الشيخ احلكيم م 

ي و  25املصاد ف ه/1243حمّرم  1قادر َبيك 
ول  هوائي توله"بمنطقة  "وكنَلَ "م يف 1827ي  ، "ج 

رزا"ؤ إىل بلدة َبَري يل، وأعطي لقب كنَانتقل والده احلكيم مرزا َحَسن َبيك من لَ   "َبيك"و "م 

رزا"ء أكابرنا كلمة من الّسالطني املغولّية، فبهذه املناسبة تكتب مع أسام  ،"َبيك"و "م 

عمر الفاروق  إىل سّيدنا-رمحة اهلل عليه-وسلسلة نسبنا يّتصل بالشيخ خواجه عبيد اهلل أحرار 

 :رزا غالم قادر َبيك"الفاروقي"؛ فلذلك يقال أل رستنا يدّرس العلوم الدينّية  . كان م 

 ، وكان حيرض الطاّلب عنده للّدرس يف عيادته، لكن كان يدّرس  ماّدي ون مقابلبد

عن اإلمام  "اهلداية"أمحد رضا يف بيته، ثّم أتى وقت  أرّص فيه  عىل أخذ درس  اإلمامَ 

، "َبَري يل" ةببلد رضا، ويقول بافتخار: أنا تلميذ َمل ك ملوك الع لم والفضل. تويّف  أمحد

حمّرم احلرام  1شعره تاريخ وفاته  يوانن َبيك يف درزا حممد جااجد م  وكتب والدي امل

من عمره. ]انتهى كالم الشيخ مرزا  90م يف 1917أكتوبر  18املصاد ف ه/1336

نّي دنيا")املجّلة الشهرية      يك[.الوحيد بَ  عبد  (.تعريباً  ه1408م/1988عدد حزيران  "س 
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 نهماملجازين و تالمذتهبعض 

 يف الكتابة والتأليف، فألَّف ما يقارب ألف وكام كان إمامنا جممعاً فّعاداً 

ثون وامل مؤلَّف، كذلك كان مدرسًة قائمًة بذاهتا، ختّرج فيها الفقهاء   حد 

رون عاة، واملفك          (1)ين الب هاريالدّ  العلامء الشيخ ظفر   قد رّتب ملك  و ،والد 

تالمذة  فهرَس  -همن اإلمام أمحد رضا واملجاز   تلميذ   ،(2)"ضوياجلامع الرَّ "صاحب -

                                                 

لد  حمّمد ظفر الّدين ابن عبد الرّزاق، (1)  "عظيم آباد"موضع  به 1303حمّرم احلرام  14و 

أخذ العلوم إىل متوّسطات الكتب عن الشيخ مودانا  ،"الب هار"اهلند أحد أقاليم ب، "ةتنَبَ "

ثني السّيد مودانا ويص أمحد  بدر الّدين أرشف، وبعد ذلك أخذ العلوم عن شيخ املحد 

وريت  ث الس  مام أمحد رضا خان، وقرأ اإللقادرية عن ، وأخذ الطريقة اه1317إىل  املحد 

، وست مقادات من من أّوهلام إىل آخرمها "حيح مسلمص"و "صحيح البخاري"عليه 

، وعلم التوقيت، واجلفر، "رشح چغميني"، و"ترصيح ترشيح األفالك"، و"األقليدس"

فا"له مصنَّفات كثرية منها:  والتقصري. خري "، و"التعليق القدوري"، و"رشح كتاب الش 

ن األو"، و"الّسلوك يف نسب امللوك رسور القلب املحزون يف البرص عن نور "، و"قاتمؤذ 

سانجواه"، و"ظفر الّدين اجلّيد"، و"العيون ، )باألردية( "ر البيان يف ترمجة اخلريات احل 

املعروف  "ضوياجلامع الرّ "، و"حياة أعىل حرضة"، و"األكسري يف علم التفسري"و

 ."َبت نَة"بـه 1382ن مجادى األخرى سنة تويّف تسع عرشة خلون م ."صحيح الب هاري"بـ

 (.وتعريباً  ملتقطاً  311-309، 300، 299صـ "تذكرة خلفاء أعىل حرضة")

، ه(1382)ت: للشيخ ظفر الّدين الب هاري "حيح الب هاريص"وف بـاملعر "ضوياجلامع الرّ "( 2)

 ة للمذهب احلنفي.ؤّيدمجع فيه األحاديث امل

 (.ملتقطاً  تعريباً  311، 305، 299صـ "رة خلفاء أعىل حرضةتذك")
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ين استفادوا من العلامء الذّ  أيضاً  اإلمام، وذلك مل يقترص عىل الطاّلب فحسب، بل

ر، فَ يف علم اجلَ  منه استفاد (1)هان املّكيمحن بن أمحد الدّ اإلمام، كام الشيخ عبد الرّ 

الشيخ السّيد حسني ابن السّيد  ، وحرض(2)اميفندي الّش محن اآلوالشيخ عبد الرّ 

                                                 

لد عاّلمةأمحد الدّهان بن أسعد احلنفي املّكي العامل ال عاّلمةاملرحوم العبد الّرمحن ابن ( 1) ، و 

يف حفظ صيانة وصالح نشأ هبا و ثالث وثامنني ومئتني وألف،سنة  يف "مّكة املرّشفة"ـب

ّوده، وصىّل به الرتاويح باملسجد احلرام، ورشع يف طلب ، وحفظ القرآن املجيد وجوديانة

يف النحو والتوحيد والفقه وأصوله  الكريانوي اهلندي الشيخ رمحة اهلل العلوم، فقرأ عىل

عبد احلميد الداغستاين  الشيخ والتفسري واحلديث واملعاين والبيان وغري ذلك، وحرض درَس 

ب شاوري، وداَزمه مالزمًة كبرية، وتوّظف ، وقرأ عىل الشيخ حرضة نور ال"الرتمذي"يف 

بمدرسة الشيخ رمحة اهلل املذكور ليعّلم الطلبة هبا فلبث فيها سنني، وقام بالوظيفة أحسن قيام، 

عل من مجلة العلامء املوّظفني املدّرسني باملسجد احلرام  ونتج عىل يده كثري  من التالمذة، ثّم ج 

ر للتدريس به وعرضت  عليه نيابة  القايض من طرف أمري مّكة الرشيف حسني، فتصدّ 

ع  باملحكمة الرشعّية وغريها من الوظائف املتعّلقة باحلكومة، وهو صالح  دّين  صاحب تواض 

، تويّف ليلَة ماهر   متضلع من العلوم فلكي   ،مومخول، منفرد  عن النّاس دا يرغب خمالطَته

 .الثمئة وألفسبع وثالثني وثالسبت الثاين عرش من ذي القعدة سنة 

هر"خترص من كتاب )امل  ملتقطًا(.242، 241صـ ،260 ر: ،"نرش النّور والزَّ

، "حياة أعىل حرضة"ذكره العالمة املفتي ظفر الدين البهاري يف  ، ولكن( مل نعثر عىل ترمجته2)

 .1/303التبحر يف العلم، الكامل يف علم اجلفر، 
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 فتلّقى علمَ  ،شهراً  عرَش  وأقام هبا أربعةَ  "يلي  رَ بَ " بلدةَ  (1)القادر الطرابليس املدين عبد

ب اإلكسري يأطا"ـب مساّمة رسالة التكسري، وصنّف له اإلمام   وعلمَ  اقاألوف ر وعلمَ فَ اجلَ 

اآلن بعض أسامء الذين استفادوا من اإلمام لنذكر وغة العربّية، بالل   "يف علم التكسري

 العرب ثّم العجم. امءعل من

 العرب علامء من اآلخذين عنهبعض 

 ابن الشيخ الكبري السيّد  (2)حمّدث املغرب الشيخ السيّد حمّمد عبد احلّي  (1)

                                                 

ر الطرابليس املدين، كان يدّرس يف املسجد النبّوي ( الشيخ السّيد حسني ابن السّيد عبد القاد1)

وعلم  ،، ماهرًا يف املنقول واملعقول كاجلَفرالرشيف، وكان صاحَب كامل  وتقوى وورع  

اهلند، ومكث عند اإلمام أمحد  "َبَري يل"ة بلدوالتكسري، ساَفر إىل  ،والتوقيت ،واهليئة ،الفلك

 والتكسري، واجلَفر عىل اخلصوص. رضا أكثر من سنة، وأخذ منه علَم األوفاق،

 (.تعريباً  58صـ "تذكرة خلفاء أعىل حرضة")

: "عبد احلي الك ّتاين"ـابن حممد احلسني اإلدرييس، املعروف ب( حممد عبد احلي بن عبد الكبري 2)

لد وتعّلم بـ ،وهو عامل باحلديث ورجاله، مغريب   وحّج فتعّرف إىل  ،ه(1382)ت "فاس"و 

ديث يف مرص واحلجاز والّشام واجلزائر وتونس والقريوان، وعاد بأمحال من رجال الفقه واحل

مت بعد سنوات من وكان مّجاعًة لل ،املخطوطات كتب، ذخرت مكتبته بالنفائس، وض 

استقالل املغرب إىل خزانة الكتب العاّمة يف الّرباط، فرأيت  عىل كثري  منها تعليقات بخّطه يف 

، "فهرس الفهارس"بيه إىل فوائد فيها. له تآليف منها: ترمجة بعض مصنّفيها أو التن

الكامل املتاليل واداستددادات "و ،"الرتاتيب اإلدارية"رسالة، و "اختصار الشامئل"و

لسان احلّجة "، و"الّرمحة املرَسلة يف شأن حديث الَبسملة"، و"ثالثيات البخاري"، و"العوايل

= 
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 .املالكي احلسني اإلدرييس الفايس (1)ّتاينالكبري الك   عبد

 .(2)احلنفي مفتي احلنفّية بمّكة املحمية الشيخ صالح كامل املّكي (2)

 

 

                                                 
= 

هانية يف الّذّب عن شعائر الطريقة األ صدرًا من صدور كان  يف التصّوف. "الك ّتانية محديةالَب 

 ملتقطًا(. 188، 6/187 "األعالم")  املغرب ومرجعًا للمسترشقني خاّصًة.

، فقيه من أعيان ه(1333( عبد الكبري بن حممد بن عبد الكبري احلسني اإلدرييس الك ّتاين )ت1)

مَبد الصوارم "من كتبه: . "فهرس الفهارس"فاس، مولده ووفاته فيها، وهو والد صاحب 

، "املرشب النفيس يف ترمجة مودانا إدريس بن إدريس"، و"واألسنة يف الذّب عن السنّة

 (.4/50 "األعالم")               ."ادانتصار آلل البيت املختار "و

لد ب( صالح بن صّديق بن عبد الّرمح2)  "مّكة املرّشفة"ـن كامل احلنفي، املدّرس باملسجد احلرام، و 

وصىّل به  ،وجّوده "القرآن العظيم"، وهبا نشأ وحفظ ه1263يف شهر ربيع األّول سنة 

الرتاويح يف املسجد احلرام، وحفظ بعضًا من املتون، ثّم رشع يف طلب العلم، فجّد واجتهد 

الشيخ عبد القادر خوقري احلنفي،  عاّلمةب، فقرأ يف ابتداء الطلب عىل والده، ثّم داَزم الأود

مع حاشيته للمحّقق  "الدّر املختار"كتب يف الفقه، منها: عليه، وقرأ عليه عدَة  فتفّقه

حالن يف التفسري واحلديث والعربية وغريها، دَ  َزيني عابدين، وقرأ عىل السّيد أمحد ابن

وأجازه بسائر مروّياته، وقرأ عىل السّيد عمر الّشامي البقاعي ثّم املّكي يف النحو واملعاين 

وبرع وتصّدر للتدريس واإلفادة  لعروض وغريها وانتفع به، وملا تفّوق يف العلموالبيان وا

 ه.1332تويّف عام  ،لفتوى، دّرس باملسجد احلراماو

هر"املخترص من كتاب )  (.219صـ ،231 ر: "نرش النّور والزَّ



  37  حياة اإلمام أحمد رضا

 .(1)احلنفي إسامعيل بن خليل املّكي الشيخ اجلليل السيّد عاّلمةال املّكي احلرم ةكتبم نيأم (3)

 .(2)الشيخ السّيد مصطفى بن خليل املّكي احلنفي (4)

 .(3)ردي املّكيالشيخ عبد القادر الك   (5)

 

                                                 

يخ ، تتلمذ عند الشه(1329احلرم املّكي )ت ةكتبم أمنيإسامعيل بن السّيد خليل  ( السّيد1)

احلّق املهاجر إله آبادي، كان من أجّلة علامء احلرم الرشيف، واملجاز من اإلمام أمحد رضا  عبد

 د اإلمام أمحد رضا.إىل اهلند لزيارة الشيخ املجد  ه 1328، وساَفر سنة خان  

 (.تعريباً  104، صـ"تاريخ الدولة املّكية"و .تعريباً  35صـ "تذكرة خلفاء أعىل حرضة")

وكان أخوه الكبري الرشيف إسامعيل خليل أمينًا  ،صطفى بن خليل املّكي األفندي( الرشيف م2)

إىل احلرمني  يف سفره أمحد رضا  ماماستجاز واستفاد من اإل ،احلرم املّكي ةكتبمعىل 

وكان حيّب اإلمام أمحد رضا حّبًا شديدًا كام حيّب أخوه الكبري، ومّلا  ،ه1323يفني يف سنة الرّش 

محد رضا مّكة املعظمة قاما بخدمته، وجّد يف تعظيمه وراحته وطمأنينته، وبّيض حرض اإلمام أ

؛ ألّنه كان "كفل الفقيه الفاهم يف أحكام قرطاس الدراهم"رسالَة اإلمام أمحد رضا املسامة بـ

وهم  ،ومّرًة كان عند اإلمام أمحد رضا يف جملس  من جمالس علامء مّكة املكّرمة ،مجيَل اخلط

جَبيل؟  من هزمة فقال اإلمام أمحد رضا: هل عندكم يشء   شتى، مون يف علومكانوا يتكلّ 

م، ورشب اإلمام أمحد رضا مزَ وقال: نعم ياسّيدي! وجاء بامء زَ  يف مصطفى خليلففهم الرّش 

ل كتابةً ثّم  ،ةً يهأّوداً إجازًة شف وأجازه اإلمام أمحد رضا  ،ممزَ من زَ  طبع يف  ،بسنده املفصَّ

 ه.1339، تويّف سنة "اإلجازات الّرضوية ملبجل مّكة البهّية"بـسّمى بلدة برييل امل

 تعريبًا(. ملتقطاً  121-119صـ "ةتذكرة خلفاء أعىل حرض")

 .67صـ "تذكرة خلفاء أعىل حرضة"ويف .99ـص املقدمة، "اإلجازات املتينة" ( ذكره يف3)
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ردي املّكي الشيخ عبد (6)  .(1)اهلل فريد بن عبد القادر الك 

ابن أخي اإلمام الشهري  (2)يني دحالن بن صدقة زَ اهلل الشيخ السّيد عبد (7)

 .الّشافعي حالن املّكييني دَ أمحد زَ  سّيدنا

 .(3)الّشافعي حالن املّكيالشيخ السّيد حممد بن عثامن دَ  (8)

 .(4) افعيحالن املّكي الّش الشيخ السّيد حسني بن صدقة دَ  (9)

                                                 

من اإلمام أمحد رضا يف احلديث اهلل فريد بن عبد القادر الكردي، استجاز والده  ( الشيخ عبد1)

اهلل فريد يف احلديث والتفسري والفقه ه الصالح عبدأجازه اإلمام وابنَف ،والتفسري والفقه

اهلل فريد كان صغريًا، ولكن النجابة أجاز اإلمام أمحد رضا عبدَ  اموالعلوم الكثرية، وحين

ه، سن كتب يف صغرلذلك حفظ متوَن عرشة  ،ظاهرة عليه من صغره، وكان ذكيًا فط ناً 

 وأمرها شائع وذائع. نيحلامقبولة عند العلامء والّص  واإلجازة يف الصغر معتَبة  

 تعريبًا(. 68، 67صـ "تذكرة خلفاء أعىل حرضة")

لد بيني دَ اهلل بن صدقة بن زَ  ( عبد2) يف ثامن  "مّكة املعظّمة"ـحالن، الّشافعي املّكي العامل الفلكي، و 

به  ونشأ هبا وحفظ القرآن املجيد، وصىّل به يف الرتاويح وصىّل  ،وألف أو تسع وثامنني ومئتني

مرارًا باملسجد احلرام، وحفظ كثريًا من املتون، واشتغل بالعلم وجّد يف الطلب، فقرأ عىل العلامء 

ه بكري شطا، ومفتي املالكية عابد، وداَزمه وقرأ عليه ه عمر شطا، وخال  األعالم، منهم خال  

 زيني أمحد الشيخ لوم، وقرأ عدة كتب يف مجلة فنون، ودّرس وأفاد وهو ابن أخيكثريًا من الع

هر")املخترص من كتاب        ه.1363حالن. تويّف سنة دَ   (.294صـ ،315ر:  ،"نرش الّنور والزَّ

 .84صـ "تذكرة خلفاء أعىل حرضة"ويف .156ـص النسخة الرابعة، "اإلجازات املتينة"ذكره يف  (3)

سنة أربع  "مّكة املرّشفة"افعي املّكي، ولد بـحالن، الّش يني دَ حسني بن صدقة بن زَ  السّيد( 4)

وتسعني ومئتني وألف، ونشأ هبا وحفظ القرآن املجيد، وصىّل به الرتاويح، وأخذ العلم عن 

= 
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 .(1)احلنفي ان املّكيالدهّ  بن أمحد الشيخ أسعد (10)

 الشيخ عبد الّرمحن بن أمحد الدّهان املّكي احلنفي. (11)

 امي.محن األفندي الّش الشيخ عبد الرّ  (12)

 الطرابليس املدين. األدمهي الشيخ السّيد حسني ابن السّيد عبد القادر (13)

                                                 
= 

حالن، اهلل دَ  د عمر شطا، وعىل أخيه السّيد عبدمن أفاضل أهلها، فقرأ عىل خاله السيّ  مجاعة  

، "األجرومية"عَجيمي يف عدة فنون، وحفظ كثريًا من املتون كـالاهلل  يخ عبدوعىل الش

بد"، و"اجلوهرة"، و"السنوسية"، و"الرحبية"ابن مالك، و "ألفية"و ، ثّم "البهجة"، و"الز 

رحل إىل مرص وغريها، وأخذ عن األفاضل، فَبع ومهر ونظم ونثر وهو ابن أخي السّيد أمحد 

هر"خترص من كتاب )امل           .حالندَ   (.179، صـ171 ر: "نرش النّور والزَّ

لد بأمحد بن  عاّلمة( الشيخ أسعد بن ال1) سنة  "مّكة املرّشفة"ـأسعد الدّهان، احلنفي املّكي، و 

مع كامل التجويد، وصىّل به  "القرآن املجيد"، وحفظ ه(1338، ونشأ هبا )ته1280

وجّد واشتهر يف طلب العلوم، فقرأ عىل مجلة من الرتاويح باملسجد احلرام مرارًا وتكرارًا، 

اجلليل الشيخ رمحة اهلل الكريانوي اهلندي،  عاّلمةاملشايخ الع ظام علامء البلد احلرام، منهم: ال

واين، وحرضة نور حممد الب شاوري احلنفي، وقرأ عىل عبد احلميد الداغستاين الرّش  عاّلمةوال

ريمها، وأخذ عنه خلق  كثري  وانتفع به مجع  غفري، إسامعيل نّواب يف املنطق والتصّوف وغ

 مّكة املرّشفة الرشيف حسني بن عيل مساعد القائم مقامية يف فصل القضايا ووّظفه أمري  

جملس التعزيرات "الرّشعّية، وجعله شيخًا عىل أهل مدرسة السليامنّية، وصرّيه عضوًا بـ

كمة الرشعّية، فاعتذر ومل يقبلها، وأقامه رئيسًا ، وعرض عليه مّرًة نيابَة القضاء باملح"الرشعّية

 بالبلد األمني. "جملس تدقيقات أمور املطّوفني"عىل هيئة 

هر نرش")املخترص من كتاب   ملتقطًا(. 129صـ ،106 ر: "النّور والزَّ
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 .(1)د عبد القادر الطرابليس املديند إبراهيم ابن السيّ الشيخ السيّ  (14)

 .(2)احلنفي املرزوقي محنبن عبد الرّ  سني حمّمدالشيخ السّيد أبو ح (15)

 .(3)الشيخ السّيد بكر رفيع املّكي (16)

(17)  ّ  .(4)املدين األرزنجاين ثمّ  يالشيخ السّيد مأمون الَب 

                                                 

ندما ابليس املدين، كان عاملًا تقيًا زاهدًا، وع( الشيخ السّيد إبراهيم ابن السّيد عبد القادر الطر1)

مل يلتق به لكونه مسافرًا خارج البلد، ه 1324حرض اإلمام أمحد رضا املدينة الطّيبة عام 

فساَفر إىل  فعندما رجع وسمع فضل اإلمام وكامله يف العلوم والتصّوف، اشتاق إىل زيارته

لوي، وأخذ وبقي سّتة أشه   ه1325اهلند  ي   نه العلوم والّسلوك.عر عند اإلمام الََبَ

 تعريبًا(. 79صـ  "خلفاء أعىل حرضةتذكرة ")

العامل األديب ابن عبد الّرمحن بن حمجوب احلنفي  "أيب حسني"ـ( السّيد حممد املرزوقي املكنّى ب2)

ه مّكة من مرص يف نيف وسّتني ومئتني وألف وجاَور هبا، وطلبه(1365املّكي )ت  ، قدم والد 

، وتزّوج هبا من ابنة ابنه  العامل الفاضل حممد، السّيد حممد حسني الكتبي الكبري عاّلمةالعلم عىل ال

وأّمها ابنة مفتي املالكية بمّكة العارف باهلل تعاىل السّيد أمحد املرزوقي، وكانت ودادته بمّكة 

املرّشفة، واجتهد يف طلب العلم، داسّيام الفقه، فالَزم مفتي مّكة الشيخ صالح كامل، وقرأ عىل 

آبادي ثّم املّكي،  وعىل شيخنا اجلليل الشيخ عبد احلّق اهلندي اإللهالشيخ حافظ عبداهلل اهلندي، 

ي لوي استجازه رضا خان   أمحد عاّلمةوأجازه إجازًة عاّمًة، وملا قدم مّكة شيخنا ال فأجازه  ،الََبَ

يّل نيابة القضاء باملحكمة الرشعّية. فاته، وجلس للتدريس باملسجد احلرام، وو   بسائر مروّياته ومؤلَّ

هر"خترص من كتاب )امل  (.ملتقطاً  403، 402، صـ447ر:  "نرش النّور والزَّ

 .56صـ "تذكرة خلفاء أعىل حرضة"يف و .154ـص النسخة الرابعة، "اإلجازات املتينة"ذكره يف  (3)

 .79-76صـ "تذكرة خلفاء أعىل حرضة"يف و .106ـص املقدمة، "اإلجازات املتينة"ذكره يف  (4)
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 .(1)السّيد حممد املغريب عاّلمةدائل الالشيخ السّيد حمّمد سعيد ابن شيخ الدّ  (18)

 .(2)يس املدينحرَ دان املَ الشيخ عمر مح الرشيف ث احلرمحمد   (19)

 .(3)املالكي الشيخ حسني املّكي عاّلمةعابد ابن ال حممد الشيخ (20)

 .(4)املالكي الشيخ حسني املّكي عاّلمةعيل ابن ال حممد الشيخ (21)

                                                 

 .98ـص املقدمة، ،"اإلجازات املتينة"مد سعيد بن حممد املغريب: ذكره يف ّيد حم( الشيخ الس1)

 .2/1109، "فهرس الفهارس"ّتاين يف وذكره الك

 ،م(1949 -م1875ه/1368 -ه1292( عمر بن محدان امَلحريس الت ونيس املّكي املدين )2)

ّقب حمّدث احلرَمني الرشيَفني، كان جمازًا من املج رضا  ّدد اإلمام أمحدمدّرس وحمّدث، وقد ل 

لوي  ي  ببعض  ذوي العرفان" ، ومجع أسانيده خمترصًة يف كتابه-عليه رمحة اهلل القوي-خان الََبَ

، وتلميذه الشيخ حممد ياسني الفاداين املّكي أّلف يف حياته ومجع أحواله "أسانيد عمر محدان

جدان يف أسانيد الشيخ عمر محدان"وأسانيده يف كتابه   ّم بعد ذلك خلّصه.، ث"مطمح الو 

لوي وعلامء مّكة املكّرمة رمحهم اهلل") ي   (.اً تعريب 61، 23صـ "اإلمام أمحد رضا حمّدث الََبَ

تويّل إفتاء املالكية هبا بعد أبيه، ونقم عليه الرشيف  ،( عابد بن حسني املالكي فقيه، من أهل مّكة3)

ومنها إىل اخلليج العريب متنقاًل  ،عون لرصاحته يف الوعظ فأخرجه من مّكة، فساَفر إىل اليمن

فانطلق. ه( 1323بني إماراته، وعاد إىل مّكة مع احلّجاج متنكرًا، إىل أن تويّف الرّشيف عون )

واستمّر  "رسالة يف التوّسل"لوالده، و "توضيح املناسك"تعليقًا عىل  "هداية الناسك"وأّلف 

 (.3/242 "عالماأل")              ه(.1341يف اإلفتاء إىل أن تويّف )

لد وتعّلم  ،مغريب األصل ،نحوي ،فقيه ،( حممد عيل بن حسني بن إبراهيم املالكي املّكي4) و 

يّل إفتاء املالكّية هبا سنة  ،بمّكة وقام برحالت إىل  ، ودّرس باملسجد احلرام،ه1340وو 

ازال أكثرها كتابًا م 30 له زهاءه(. 1367واملاليا، وتويّف بالطائف ) ،وسومطرة ،أندونيسية

= 
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 .(1)املالكي الشيخ حممد مجال ابن الشيخ حممد أمري ابن الشيخ حسني املّكي (22)

 ردادالشيخ أمحد أيب اخلري م   عاّلمةابن ال (2)رداداهلل م  الشيخ عبد (23)

                                                 
= 

الّطالب يف قواعد تدريب "خمطوطًا عند ولده عبد اللطيف املالكي بمّكة، طبع منها: 

يف أصول الفقه، ومن  "فروق القرايف"اخترص به  "هتذيب الفروق"و ،يف النحو "اإلعراب

انتصار اداعتصام بمعتمد كّل مذهب من "و "فتاوى النوازل العرصية"كتبه املخطوطة: 

هانّية يف بيان إفك غالم أمحد وأتباعه القاديانّية"و "األعالم مذاهب األئّمة  ."القواطع الَب 

 (.306، 6/305 "األعالم")

الشيخ حسني املالكي، العامل النبيه الفاضل  عاّلمةمجال بن حممد األمري ابن مفتي املالكّية بمّكة الَبهّية ال (1)

لد بمّكة املرّشفة يف سنة ، نشأ هبا وأخذ عن مجاعة  من أفاضل ه1285 النحوي النجيب الكامل، و 

أهلها، فجّد يف الطلب، وداَزم عّمه الشيخ عابد مفتي املالكّية، وأخذ عنه املعقول واملنقول، وداَزم 

الشيخ عبد الوّهاب البّسي ثّم املّكي الّشافعي، وقرأ عليه يف املعقول، وملا برع دّرس  عاّلمةال

نّي باملسجد احلرام، وأفاد وصنّف، و أيضًا رئيسًا بمحكمة  توّظف عضوًا بدائرة جملس املعارف، ثّم ع 

ه 1349تويّف عام  ،التعزيرات الرشعّية من طرف أمري مّكة الرشيف حسني بن عيل

هر" من كتاب )املخترص           ."املكرمة مّكة"ـب  (.ملتقطاً 163صـ ، 152 ر: "نرش النّور والزَّ

رداد: فاضل، له علم بالتاريخ والرتاجم،  بن عبد اهلل بن أمحد أيب اخلري ( عبد2) اهلل بن حممد، ابن م 

يّل القضاء بمّكة يف عهد الرّشيف حسني بن  من أهل مّكة، كان من خطباء املسجد احلرام، وو 

هر يف تراجم أفاضل أهل مّكة  "له ه(. 1343ف )عيل، وقتل يف واقعة الطائ نرش النّور والزَّ

نظم الّدرر "اهلل بن حممد غازي وساّمه ، اخترصه عبد"قرن الرابع عرش المن القرن العارش إىل

هر إوحاف ذوي التكرمة يف بيان عدم دخول "، وله رسالة ساّمها "يف اختصار نرش النّور والزَّ

 (.4/70 "األعالم")                ."الطاعون مّكة املعّظمة



  43  حياة اإلمام أحمد رضا

 .احلنفي (1)املّكي

 ، (3)محنيمي املّكي ابن القايض الشيخ عبد الرّ العجَ  (2)الشيخ حسن (24)

 يمي املّكي.بن عيل العجَ  (4)نالكبري الشيخ حس عاّلمةأوداد الَعلم الشهري ال من

                                                 

بن حممد صالح ابن حممد مرداد، ولد سنة الشيخ أمحد بن عبد اهلل بن حممد صالح بن سليامن  (1)

. وتلقى علومه عىل والده وغريه من العلامء وكان إمامًا وخطيبًا ومدّرسًا، ثّم توىّل ه1259

 .ه1335، وتويّف يف عام ه1299، ومكث هبا إىل عام ه1293مشيخة اخلطباء عام 

هر")املخترص من كتاب   (.32صـ "نرش النّور والزَّ

، ه(1361)ت -رمحة اهلل عليه-يمي املّكي احلنفي د الّرمحن العجَ عب( الشيخ حسن بن 2)

كتب لعلامء عرشة كرام  "اإلجازات املتينة")ذكره يف  املدّرس، املجاز من اإلمام أمحد رضا.

لوي وعلامء مّكة املاإلمام أمحد رضا " . ويف132ـص بررة من مّكة املطّهرة، ي  حّدث الََبَ

 (.اً بتعري 20صـ "املكّرمة

ولد يف مّكة املرّشفة  ،يمي املّكيالعجَ  بن حسن بن حممد بن عيل أبو األرسار الشيخ عبد الّرمحن( 3)

وهنا نشأ، حفظ قرآن املجيد ومتون الكتب العديدة، ثّم درس عند مشايخ مسجد  ه1253سنة 

 .(تعريباً  84ـص "العلامء العَجيمني يف مكة املكرمة")          .ه1301ويّف سنة تاحلرام، 

أبو البقاء حسن العَجيمي احلنفي املّكي، اإلمام الكبري الشهري شيخ الشيوخ حمّدث احلجاز  (4)

أحد شيوخ الثالثة الذين ينتهي إليهم غالب أسانيد من بعدهم من العلامء يف احلجاز واليمن 

، حفظ القرآ ن يف السنة التاسعة ه1049ومرص والشام وغريها من البلدان، ولد بمّكة سنة 

ن عمره، وأخذ احلديث والتفسري وأصول الفقه والتصّوف والفرائض وعلم التوحيد م

عيسى الثعالبي املغريب املّكي. وله رسائل  عاّلمةوالنحو واملعاين والبيان وغريها عن شيخه ال

= 
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 .(1)املّكي الّشافعي ميرَض وي احلَ لَ عَ لاالشيخ السّيد سامل بن َعيدروس البار  (25)

 .(2)الّشافعي ميرَض احلَ  سن الكافلوي بن َح الشيخ السّيد عَ  (26)

 .(3)افعياملّكي الشَّ  ميرَض وي احلَ لَ عَ لاالسّيد أبو بكر بن سامل البار  (27)

                                                 
= 

خبايا "، و"إهداء اللطائف"، و"األشباه والنظائر"وكتابات وأجوبة منها: حاشية عىل 

يف"، و"الزوايا   .ه1113وغري ذلك. تويّف سنة  "املسلول يف جهاد أعداء الّرسول السَّ

هر")املخترص من كتاب   (.ملتقطاً  173-167صـ ، 162 ر: "نرش النّور والزَّ

أخذ من والده، ه(، 1327-1299الشيخ السّيد سامل بن َعيدروس البار الَعَلوي احَلرَضمي )( 1)

 لسّيدا َفضل، والشيخ عمر َباجنَيد، والشيخوالشيخ حممد سعيد باب َصيل، والشيخ صالح َبا

غله املحبوب التبليغ والتدريس ،حسني احلبيش باملسجد  ودّرس ،كان عاملًا زاهدًا ورعًا، وش 

ه 1324صفر  11اإلجازة يف العلوم والتصّوف من اإلمام أمحد رضا يف  نال عىلواحلرام، 

 تعريبًا(. 61صـ ً  "تذكرة خلفاء أعىل حرضة")           بمّكة املكّرمة.

 .70، صـ"تذكرة خلفاء أعىل حرضة"يف و، 156ـص النسخة الرابعة، ،"اإلجازات املتينة" ذكره يف (2)

يف أرسة العلمية والزهد، وكان من  ه1301، ولد سنة السّيد أبو بكر بن سامل البارمودانا ( الشيخ 3)

ه إىل آل الباريني. وترّب يف حجر والده وأخذ عنه العلوم الرّشعية ، ثّم إذا بلغ جهده فّوضه والد 

أخيه الكبري العامل املتوّرع السّيد َعيدروس البار، وأخذ الفقه واحلديث والتفسري عن السّيد 

حسني احلبيش مفتي الّشافعية، والسّيد حممد سعيد بابَصيل، كان مدّرسًا يف املسجد احلرام، 

من داعية الكبري، ساَفر للدعوة إىل اهلل سنة  وكان قليل الكالم دائم الصمت عابدًا وزاهدًا، كان

، ه1420املجّلة السنوية  "معارف الرضا") ه.1382إىل بالد شتى، وتويّف سنة  ه1352

 (.156ـص النسخة الرابعة، "اإلجازات املتينة" ذكره يفو .ملتقطًا وتعريباً  201، 200صـ
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التي ة ولتيّ مدّرس باملدرسة الصَّ  ،(1)احلنفي الشيخ حممد يوسف األفغاين (28)

 .الكريانوي اهلندي (2)لشيخ رمحة اهللأّسسها ا

 .(3) طريقةً  شيديالرَّ  املّكي الشيخ السّيد حممد عمر ابن السّيد اجلليل أيب بكر (29)

هلوي املّكي احلنفيالشيخ عبد السّتار بن عبد الوّهاب الص   (30)  .(4)ديقي الد 

                                                 

 "تذكرة خلفاء أعىل حرضة"يف و .157ـص النسخة الرابعة، "اإلجازات املتينة" ذكره يف (1)

 .119-117صـ

رمحة اهلل بن خليل اهلل بن نجيب اهلل العثامين الكريانوي، كان من العلامء  عاّلمةالشيخ الفاضل ال (2)

املَّبزين يف الكالم واملناظرة، ولد سنة ثالث وثالثني ومئتني وألف، اشتغل بالعلم أّيامًا يف بلدته، 

لعلوم املتعارفة عىل الشيخ عبد الرمحن األعمى وشيخه حممد حياة، ثّم ساَفر إىل دهيل وقرأ ا

وداَزمهام مدًة طويلًة حّتى أتقنه، ودّرس وأفتى، وله ذكاء مفرط مل يكن يف زمانه مثله، فسار إىل 

يف رمضان سنة  "املدرسة الصولتية"احلجاز وأقام بمّكة املكّرمة، وألقى الرحل يف مّكة، وأّسس 

، "إزالة الشكوك"، و"إزالة األوهام"، و"إظهار  احلّق "لف. وله مصنّفات: تسعني ومئتني وأ

. تويّف لسبع بقني من رمضان سنة "أصّح األحاديث يف إبطال التثليث"، و"إعجاز عيسوي"و

 .(ملتقطاً  162-8/160 ،141 ر: حرف الراء، "نزهة اخلواطر")        ثامن وثالثمئة وألف. 

 .116-112صـ "تذكرة خلفاء أعىل حرضة"يف و .97ـص املقدمة، "تينةاإلجازات امل" ذكره يف (3)

ي  ر بن عبدالسّتا ( عبد4) و  َشاه  دا يار  بن عظيم حسني يار  بن أمحد يار  املبارك  الوّهاب بن خ 

مولده ووفاته  ،البكري الّصديقي احلنفي الّدهلوي، أبو الفيض وأبو اإلسعاد، عامل بالرتاجم

 فيض امللك املتعايل"ن من املدّرسني باحلرم املّكي. له تآليف منها: كا ،ه1355بمّكة سنة 

داة مّكة "و ،"رسد النقول يف تراجم الفحول"، و"وبأبناء أوائل القرن الثالث عرش والتوايل و 

= 
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 .(1)الشيخ أمحد بن حممد احلرضاوي املّكي الّشافعي (31)

 .(2)مجال بن عبد الّرحيم الشيخ السّيد حسني (32)

 .(3)افعياهلل بن حسني نارضين املّكي الّش  الشيخ أمحد بن عبد (33)

                                                 
= 

وكان قد جعل مكتبته وقفًا  ،وغري ذلك "نثر املآثر فيَمن أدركته من األكابر"، و"بعد الفايس

 (.3/354 "األعالم")         فاته إىل مكتبة احلرم بمّكة.               مع مؤلَّ  قبل وفاته، ثّم نقلت

لد بشغر إسكندرية يف مجادى سنة اثنني 1) ( أمحد بن حممد بن أمحد بن عبده احلرضاوي الّشافعي، و 

ه إىل مّكة املعّظمة ومخسني ومئتني  هاوتوطنا وألف، وملا بلغ من العمر سبع سنني قدم والد 

إىل حمّل  شأ هبا، وحفظ القرآن الكريم، وأخذ العلم عن مجلة من األعيان، وحرضاوي نسبةً ون

 ،من أعامل مرص، وتسّلك يف الطريقة الشاذلية عىل الشيخ الفايس ثّم املّكي "ةمنصور"ببلدة 

العقد الثمني يف فضائل البلد "وكان عاملًا فاضاًل صاحلًا متواضعًا كاتبًا، له من التآليف: 

وغري ذلك،  "كشف الغّمة"وختريج رواة أحاديث م، مزَ يف فضائل زَ  "رسالة"، و"منياأل

فن باملعالة. ،وكانت وفاته بمّكة سنة ألف وثالثمئة وسبع وعرشين  ود 

هر"املخترص من كتاب )  (.ملتقطاً  85، 84صـ ،51 ر: "نرش النّور والزَّ

مع الرشيف عبد احلي ه 1323مة سنة ( الرشيف حسني مجال بن عبد الّرحيم، حرض مّكة املكرّ 2)

 ،مام أمحد رضا، كان شابًا صاحلاً الفايس، وترّشف معه بزيارة اإل الكّتاين بن الرشيف عبد الكبريا

 ،وجّد يف طلب العلوم واستجاز من اإلمام يف سالسل الطريقة األولياء الكبار، وأجازه باللسان

اإلجازات ")ذكره يف  كّتاين عىل نحوه ورسمه.نسخًة باسمه من عند السّيد ال وأذن له أن يكتَب 

 تعريبًا(. 58، 57صـ "تذكرة خلفاء أعىل حرضة" ويف .96ـصاملقدمة،  "املتينة

الفقيه الشهري الشيخ أمحد بن عبداهلل نارضين املّكي الّشافعي، ولد بمّكة املكرمة بشعب  عاّلمةال( 3)

ا يف حجر والده، وكان أّول تعليمه القرآن ، ونشأ هبه1299عيل يف يوم آخر مجعة يف شعبان سنة 

= 
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 .(1)ين املدينالشيخ املعّمر ضياء الدّ  (34)

                                                 
= 

الكريم عىل الشيخ يوسف أيب حجر يف مسجد سوق الليل، ثّم انتقل إىل الشيخ حممد عريف 

بزقاق احلجر وأتّم القرآن عنده، ثّم اعتنى بطلب العلم وجدَّ يف وحصيله، فأخذ عن مشايخ 

والسّيد أمحد بن أيب بكر شطا،  عرصه األجالء، منهم: الشيخ أبو بكر بن حممد سعيد بابصيل،

واحلبيب أمحد بن حسن العّطاس، والشيخ أمحد رضا الََبيلوي أجازه إجازة عامة وغري ذلك، 

، فمّن اهلل عليه بالشفاء، فاشتغل بالتدريس يف ه1326وقد سافر إىل بومباي اهلند للمعاجلة سنة 

يف الرتاجم،  1القسم  "ل املشريالدلي") ه.1370. وتويّف سنة ه1329سنة  "املدرسة الصولتية"

 (.ملتقطاً  50، 48، 47شيخنا الشيخ أمحد بن عبد اهلل نارضين، صـ -10ر: 

ًة، طريقبن الشيخ قطب الّدين القادري ا( هو الشيخ ضياء الّدين أمحد القادري املدين بن عبد العظيم 1)

لد سنة  ،بن سّيدنا أبو بكر الّصديق اونسبه ينتهي إىل سّيدنا عبد الرمحن  يف ه 1297و 

ت  " َكو  يَال 
 "اخليايل"من أجداده الشيخ عبد احلكيم كان عاملًا معروفًا يف زمنه، وحواشيه عىل  ،"س 

 عاّلمةأخذ احلديَث عن شيخ املحّدثني ال "داهور"بعد حصول العلم من  ،مشهورة "القطبي"و

وَريت  يف مدرسة احلديث بـ ث الس  ، وباَيع عىل يَدي اإلمام أمحد رضا، "ت  ب ييل ب ي  "َويص  أمحد املحد 

لوك إىل بغداد وعاش فيها تسع سنة، ه 1327وذهب سنة  ،ونال منه اإلجازة يف العلوم والس 

ردي، الشيخ  ،وأخذ العلوم والّسلوك من مشاخيها الكرام منهم: الشيخ حسني احلسني الك 

نة املنّورة يف أّيام السلطنة مصطفى القادري، الشيخ رشف الّدين وغريهم، ثّم ذهب إىل املدي

كّل َمن  عددهم، العلامء واملشايخ من العامل دا حي،ىصب والتقى العثامنية وعاش هبا سبعني سنة، وزار

يف ه 1401ذي احلّجة سنة  4عيشًا طويالً، وتويّف  حرض يف املدينة املنَورة ترّشف بزيارته، وعاش

فن يف   .ن رضيح سّيدتنا فاطمة الزهراء قريبًا م "البقيع"املدينة املنّورة، ود 

 ملتقطًا وتعريبًا(. 143 -140صـ "تذكرة خلفاء أعىل حرضة")
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 غري العربيةالبالد  من اآلخذين عنهبعض 

حممد حامد رضا خان النجل األكَب لإلمام أمحد رضا  الشيخ حّجة اإلسالم (1)

 .(1)خان احلنفي القادري

 .(2)الشيخ مصطفى رضا خان النجل األصغر لإلمام يةاهلند الديار مفتي (2)

                                                 

لد غّرة ربيع األّول  (1) ه 1292حّجة اإلسالم حممد حامد رضا ابن الشيخ اإلمام أمحد رضا، و 

عن نور  ، وأخذ مجيَع العلوم والفنون عن والده الكريم، وأخذ الطريقة القادرّية"َبَري يل"ة بلدب

 ،بليغًا يف العربّية ، كان فصيحاً -نّور اهلل مرقده-وري العارفني الشيخ أيب احلسني أمحد النّ

ه مشهوركان وفقيهًا عظياًم يف الفقه احلنفي، و ، "الفتاوى احلامدّية"فات منها: . له مصنَّاً درس 

ألهل السنّة من سبيل  سالمة اهلل"، و"سّد الفرار"، و"الّصارم الرّباين عىل إرساف القادياين"و

اّل جالل"، وحاشية عىل "العناد والفتنة ، وهو الذي مجع إجازات اإلمام أمحد وغريها "م 

 .ه1362مجادى األوىل يف سنة  17تويّف . "اإلجازات املتينة"رضا باسم 

 .ملتقطًا وتعريبًا( 252، 249، 236، 234صـ "تذكرة خلفاء أعىل حرضة")                          

لد  ،حممد مصطفى رضا خان عاّلمة، الشيخ اليةاهلند الديار مفتي (2) يوم ه 1310ذي احلّجة  22و 

، أخذ العلوم والفنون عن والده الكريم اإلمام أمحد رضا، وعن شقيقه األكَب "َبَرييل  "اجلمعة بـ

ذ ، وأستا-عليه الّرمحة والرضوان-حممد حامد رضا خان  عاّلمةحّجة اإلسالم الشيخ ال

ي، ودرس احلديث الرشيف  عاّلمةاألساتذة ال ه  رحم إهلي املنگوري، ومودانا بشري أمحد عيل گر 

فوري تلميذ ال عاّلمةخاّصًة عند ال نج حممد فضل الّرمحن گَ  عاّلمةظهور احلسني الفاروقي الرام 

نّفات، مرادآبادي، وأخذ الطريقة القادرّية عن الشيخ السّيد أيب احلسني أمحد النوري. له مص

نان إىل حلق املساّمة َبسط البنان"، و"الفتاوى املصطفوّية"منها:  إدخال السنان "و، "وقعات الس 

 "وقاية أهل السنّة عن مكر ديوبند والفتنة"، و"طرد الشيطان"، و"إىل حنك احللقي بسط البنان

= 
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 .(1)سن رضا خان شقيق اإلمام أمحد رضا، الصغريالشيخ َح   (3)

 .(2)الشيخ حممد رضا خان شقيق اإلمام، األصغر (4)

يم الّدين امل رادآبادي (5)  .(3)صدر األفاضل السّيد الشيخ نع 

                                                 
= 

ة خلفاء أعىل تذكر") .ه1402حمرم احلرام سنة  14. وتويّف يف يوم األربعاء وغريها من الكتب

 "مفتي أعظم جهان  "و .ملتقطًا وتعريباً  298، 290، 289، 285، 284صـ "حرضة

 (.767، 766يف خدماته يف التصانيف والتآليف، صـ 10 الباب

سن رضا خان شقيق صغري لإلمام أمحد رضا، أخذ بدايًة عن والده الكريم َح  عاّلمةمودانا الشيخ ال (1)

اإلمام أمحد رضا، ثّم حصل له الكامل يف الشعر عند فصيح امل لك  اإلمام نقي عيل خان وعن أخيه

فور"داغ الّدهلوي يف  ، "عتنَ  ذوق  "املسّمى بـ  فات، منها: ديوان يف مدح الّرسول، له مصنَّ "رام 

 تعريبًا(. 79، 78صـ "تذكرة علامء أهل السنّة")          .ه1326رمضان املبارك يف سنة  22تويّف 

كان  ،خان بن نقي عيل خان بن رضا عيل خان شقيق أصغر لإلمام أمحد رضا خان ( حممد رضا2)

نشأ يف حجر اإلمام أمحد رضا خان، وأخذ العلوم عنه، وتويّف سنة فريًا وتويّف والده، صغ

صدر  العدد املمتاز باسم: "جتليات رضا"ة السنوية: جلّ املالعدد السادس من ه.)1358

ث الََبَ   تعريبًا(. 78صـ  "يلوي  العلامء املحد 

 ه1300صفر املظفر سنة  21سّيد حممد نع يم الّدين صدر األفاضل املرادآبادي، ولد الالشيخ  (3)

ل،  ببلدة مرادآباد، أخذ العلوم الرّشعية العقلية والنقلية عن الشيخ العارف الكامل حممد گ 

ل، القادرية عمروهي، وأخذ الطريقة وأخذ الطّب عن احلكيم فضل أحد األَ  ن الشيخ حممد گ 

، وكان جمازًا منهم، وأسس اجلامعة ي، والشيخ أمحد رضا خان  والشيخ عيل حسني الَكجوجو  

خزائن "، و"عالء َعلم املصطفىليا إلالكلمة الع  ". من تصانيفه: ه1328النع يمة سنة 

، "سوانح َكربال"، و"الفتاوى"، وجمموعة "أطَيب البيان"، و"العرفان يف تفسري القرآن

= 
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 .(1)الشيخ حممد أجمد عيل األعظميقايض قضاة اهلند  (6)

 .(2)يو  وج  جَ الشيخ أمحد أرشف الكَ  (7)

                                                 
= 

ديد"، و"التحقيقات لدفع التلبيسات"، و"أسواط العذاب"، و"كتاب العقائد"و  "القول السَّ

 ه.1367ذي احلجة سنة  19وغري ذلك، وتويّف 

 تعريبًا(.و ملتقطاً  341، 340 334، 333صـ "خلفاء أعىل حرضةتذكرة ")

مة ن احلكيم العاّل باصدر الرّشيعة، الشيخ أجمد عيل  ،إمام العلم والفضل ،قايض قضاة اهلند (1)

لد بـامجال الّدين  اهلند سنة  "أعظم َجره"بمحافظة  "َغويس  "بن الفاضل مودانا خدا بخش، و 

تب البدائّية من الرّصف والنحو عىل أخيه الكبري اله1296  عاّلمة، قرأ القرآن املجيد والك 

الشهري  عاّلمةالأكثَر الفنون عىل وقرأ  "ون فورَج "الشيخ حممد صّديق، ثّم رحل إىل بلدة 

فوري، ثّم انتقل إىل مدرسة احلديث ب بلدة   "ب ي يل ب ي ت  "الفاضل اجلليل الشيخ هداية  اهلل الرام 

وَريت   ث الس  ث الشهري واإلمام الكبري الشيخ َويص  أمحد املحد  ، فأخذ علوَم احلديث عن املحد 

بعد األلف وثالثمئة من اهلجرة،  ث املذكورالعلوم وترّشف بسند الفراغ عن املحد   وتفّرغ من

الطّب عىل الطبيب احلاذق الشهري عبد احلكيم، ثّم دعاه شيخ  ؤ وأكمل دراسةكنَثّم رحل إىل لَ 

رس ، فتعنّي عىل مسند الدَّ "جامعة منظر اإلسالم"اإلسالم اإلمام أمحد رضا للتدريس يف 

 عروفمنها: تصنيفه امل ،ةفات كثرينَّ. له مصه1367قعدة يف سنة ال ذي 2واإلفتاء، تويّف 

بأربع جمّلدات،  "الفتاوى األجمدّية"جزءًا، وله جمموعة الفتاوى املساّمة: بـ 20 "هَبار  رشيعت"

، 79صـ "اليواقيت امل هرّية") ."كشف األستار"بـاملساّمة  "رشح معاين اآلثار"وله حاشية عىل 

 ملتقطًا وتعريبًا(. 210، 208، 207صـ "تذكرة خلفاء أعىل حرضة"و .ملتقطاً  80

( العامل الرّباين العارف باهلل الشيخ الرشيف أمحد أرشف ابن املحبوب الرّباين الرشيف عيل 2)

لد يوم اجلمعة  ي، و  و  ج  تب ه1286شّوال املكّرم  14حسني األرشيف الَكَجو  ، وقرأ الك 

= 
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 .(1)يو  وج  جَ ث األعظم يف اهلند الشيخ السّيد حممد الكَ املحد   (8)

 .(2)يت  ريَ يقي امل  عبد العليم الصدّ  يخمبّلغ اإلسالم الش (9)

                                                 
= 

َجه، وأكمل الّدروس عىل املفتي ل   ييلع طف اهللالبدائية عىل العلامء يف َكَجو  ه  وباَيع عىل  ، َكر 

 .بسبب الّطاعون ه 1343وتويّف يف حياة والده سنة  ،يَدي والده

 ملتقطًا وتعريبًا(. 30صـ "تذكرة علامء أهل السنّة")

ث األعظم وحيد العرص، شمس األفاضل، قدوة العلامء الّراسخني الشيخ الرشيف 1) ( املحد 

ي ابن احلكيم الرشيف نذر  و  ه يف موضع حممد الَكَجوج  قبل  "جائس"أرشف، كانت ودادت 

الفارسّية عند والده، والعربّية يف املدرسة  درس، ه1311ذي القعدة  15ة الفجر صال

ي ودرس عنده  ه   َكر 
رشح "النظامّية، وبعد ثامنية سنني حرض يف خدمة املفتي ل طف اهلل عيل 

الّرسول عبد املقتدر  ، وأخذ احلديث الرشيف عن الشيخ مطيع"أفق املبني"و "التجريد

، وأسلَ  وين  من تصانيفه: . واستفاد منه كثري  من املسلمني م عىل يده أكثر من مخسة آداف،الَبَداي 

فن يف "ؤكنَلَ "بـه 1383رجب  17، تويّف يةاألردلغة الب "ترمجة القرآن الكريم" ، ود 

 ملتقطًا وتعريبًا(. 236، 235صـ "تذكرة علامء أهل السنّة")              ."الَكَجوَجه  "

لد يف  اهعبد العليم الصّديقي ابن الش اه( الش2) ت  "حممد عبد احلكيم الصّديقي، و  َ ري 
رمضان  15اهلند  "م 

، كان ذكيًّا جّداً، ختم القرآن ، يتصل َنَسب ه باخلليفة األّول سيّدنا الصّديق األكَب ه1310الكريم 

تب البدائية من العربيّة واألردّية والفارسيّة عند وقر ،رالكريم وعمره أربع سنوات وعرشة أشه   أ الك 

والده الكريم، وباَيع عىل َيَدي اإلمام أمحد رضا، ونال منه اإلجازَة يف العلوم والطريقة، وأسلم عىل 

 "ذكر احلبيب"بالعربيّة، طبع يف مرص، و "املرآة"من تصانيفه:  يَديه أكثر  من مخس وأربعني ألف،

بابهَبار "جزءان، و ، "املدينة املنّورة"بـه 1374ذي احلّجة  23تويّف  ،"املكاملة جارج برناؤشا"، و"الشَّ

 ملتقطًا وتعريبًا(. 164-162، 154، 153صـ "تذكرة خلفاء أعىل حرضة")       ."البقيع"ود فن يف 
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 .(1)فوريين الشيخ برهان احلّق اجلََبل  برهان املّلة والدّ  (10)

َضوي"مل ك العلامء الشيخ ظفر الّدين الب هاري، صاحب  (11)  ."اجلامع الرَّ

 .(2)"يلي  رَ بَ " شيخ نواب سلطان أمحد خان منال (12)

 .(3)"يلي  رَ بَ "أمحد من أمري الشيخ (13)

 .(4)"يلي  رَ بَ "ين من الشيخ احلافظ يقني الدّ  (14)

 .(5)"يلي  رَ بَ "الشيخ احلافظ السّيد عبد الكريم من  (15)

 .(6)"يلي  رَ بَ "الشيخ السّيد منّور حسني من  (16)

 

                                                 

د عبد الّسالم املفتي حمم عاّلمة( الشيخ حممد عبد الباقي املعروف ب رهان احلّق اجلََبل فوري ابن ال1)

لد بـ تب البدائية عند والدهه1310ربيع األّول  21 "َجَبل فور"القادري، و   الكريم، ، درس الك 

إجالل اليقني بتقديس سّيد ". من تصانيفه: "منظر اإلسالم"وأكمل الّدراسة يف دار العلوم 

لحاء"، و"املرَسلني هان األجىل يف تقبيل أماكن الص  فن جانب والده ه1405تويّف يف  ،"الَب  ، ود 

 ملتقطًا وتعريبًا(. 277، 276، 271صـ "تذكرة خلفاء أعىل حرضة")  الكريم.

 .1/125 "حياة أعىل حرضة"يف  الشيخ ظفر الدين املحّدث الب هاري ( ذكره2)

 .1/125 "حياة أعىل حرضة"يف ين املحّدث الب هاري الشيخ ظفر الدّ  ذكره (3)

، تلميذ اإلمام أمحد رضا واملجاز منه يف العلوم والطريقة، تويّف "َبَري يل"من ( الشيخ احلافظ يقني الّدين 4)

 (.ملتقطًا وتعريباً  264، 263صـ "تذكرة علامء أهل الّسنة")          ه.1370ادى اآلخر مج   11

 .1/126 "حياة أعىل حرضة"يف  ين املحّدث الب هاريالشيخ ظفر الدّ  ذكره (5)

 .1/126 "حياة أعىل حرضة"يف  ن املحّدث الب هاريالشيخ ظفر الدي ذكره (6)
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 .(1)"بنغالديش"الشيخ السّيد نور أمحد من  (17)

 .(2)ينالشيخ واعظ الدّ  (18)

 .(3)آبادي شيد العظيمالشيخ السّيد عبد الرّ  (19)

 .(4)هارياه غالم حممد الب  الشيخ السّيد الّش  (20)

 .(5)"يلي  رَ بَ "وث من الشيخ السّيد حكيم عزيز غَ  (21)

 .(6)"يلي  رَ بَ "رزا من اب م  الشيخ نوّ  (22)

 ي  ب   يليالشيخ السّيد سلطان الواعظني عبد األحد ب   (23)
 وغريهم من  ،(7)ي اهلنديت 

                                                 

 .1/126 "حياة أعىل حرضة"يف  الشيخ ظفر الدين املحّدث الب هاري ذكره (1)

 .1/126 "حياة أعىل حرضة"يف  الشيخ ظفر الدين املحّدث الب هاري ذكره (2)

لد يف 3)  "منظر اإلسالم"دار العلوم ، أخذ العلوم متامًا يف "عظيم آباد"( الشيخ الرشيف عبد الّرشيد، و 

عن اإلمام أمحد رضا وغريه من األساتذة، وبعدما ختّرج دّرس الفقه واحلديث والتفسري واملنطق 

 ملتقطًا وتعريبًا(. 173، 172صـ "ةتذكرة علامء أهل السنّ")         ة.خمتلفوالفلسفة يف مدارس 

 .1/163 "عىل حرضةحياة أ"يف  الشيخ ظفر الّدين املحّدث الب هاري ذكره (4)

لوي، املجاز من شيخ الشيوخ ( الشيخ حكيم عزيز َغوث، حفيد الشيخ السّيد فضل َغوث ا5) ي  لََبَ

، وتلميذ السّيد آل  ي  َرو   لإلمام أمحد رضا واملجاز منه، كان متوّرعًا وجوادًا.  مقّربأمحد املاَره 

 (.تعريباً  183صـ "تذكرة علامء أهل السنّة")

 .1/126 "حياة أعىل حرضة"يف  ث الب هاريخ ظفر الدين املحد  الشي ذكره (6)

ي  ابن الشيخ أستاذ املحّدثني السّيد َويص  يل  ( الشيخ عبد األحد ب ي7)
لد  ب يت  ، و  وَريت  أمحد الس 

، وأكمل العلوم والفنون عند والده الكريم يف مدرسة احلديث، ه1298سنة  "ب يت ب ي يل"بـ

= 
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نه يف الطريقة عىل م جازينعاة البارزين، ويزيد عدد املالعلامء ذوي املكانة العالية والد  

رمحهم اهلل  ويف مشارق األرض ومغارهبا، (1)اكستانانترشوا يف اهلند والب ،مئة شخص  

 ودامت بركاهتم وفيوضهم. ،تعاىل أمجعني

 اإلمام أهم  مشاغل

 :"اإلجازات املتينة لعلامء بّكة واملدينة" من يف النسخة الثانيةه قال اإلمام نفس  

زقت   ، التي أنا هبا وهلاأّما فنوين  " ، !الثةولنعمت الث ،بّها شغفًا دوهنا، فأجد ثالثةً بح   ور 

صلوات - لنيمحاية جانب سيّد املرَس  وأعىل الكّل وأغىل الكّل: وىل الكّل أّول الكّل وأَ 

هني، م   هني، بكالم  مَ  وهايبي  من إطالة لسان كل   -اهلل تعاىل وسالمه عليه وعليهم أمجعني

                                                 
= 

ألخذ احلديث الرشيف، ثّم دّرس يف مدرسة احلديث إىل  أمحد رضا اممخدمة اإلثّم حرض يف 

 13وتويّف آخر عمره، باَيع عىل يَدي اإلمام أمحد رضا، ونال منه اإلجازة يف العلوم والطريقة، 

فن يف "ؤكنَلَ "بـه 1352شعبان املعّظم   "تذكرة علامء أهل السنّة") ."نج مرادآبادكَ "، ود 

 تعريبًا(.172صـ "تذكرة خلفاء أعىل حرضة"و .ريباً ملتقطًا وتع 169، 168صـ

ن عىل بحر عامن يف املحيط اهلندي، هي مجهورية يف جنوب آسيا بني الصني واهلند وإيران وأفغانستا (1)

، "يند  ب  ل  راوَ "، "فيصل آباد"، "داهور"، "كراتيش"آباد، ومن مدهنا: عاصمتها: إسالم 

ند حيدرآباد" َبى يف العامل، انفصلت عىل وهي من الدول اإلسالمية الك   وغريها، "ملتان"، "الس 

الثلج  : جبال عالية قاسية املناخ كثريةاألرضم، 1971م، وانقسمت عنها بنغالديش 1947اهلند 

أّما السّكان فينترشون يف السهول الزراعية املمتدة يف الشامل الرشقي  واجلليد داسيام يف الشامل،

جاب أو األهن ر اخلمسة روافد اهلندوس، أهّم الصادرات: قطن، البن ويف اجلنوب، تشمل حوض

 .ملتقطًا( 107يف األعالم، صـ "املنجد")                  جاد، كروم.أرز، سكر، جلود، زيوت، س
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ي بد  أنا عند ظّن ع»، وقد قال: يب  ي برمحة رَ ن  ، هذا هو ظَ يّب ن تقبّل رَ إي وهذا هو حسب  

بقدر  ين، ثّم اإلفتاء  د  من املفس   إدّا ين، وما هو ن يّدعي الدّ بقيّة املبتدعني ممّ  ، ثّم نكاية  (1)«يب  

ي د عىل صدر  يل، وما أبرَ وعليها معوَّ  ،املتني املبني، فهذه موئيل   اقة عىل املذهب احلنفيالطّ 

 .(2)"نعم الويلنعم املوىل و ،، وحسبنا اهلل ونعم الوكيلهلا وتكون يل   أن أكونَ 

ة اإلمام يف الفقه اإلسالمي  عبقري 

علومًا  فيهاإلسالمي، وأضاف الفقه  كان عبقريَّ  أّن اإلمام أمحد رضا دا ريَب 

 ثمينةً  ّنه قد قّدم للفقه اإلسالمي بحوثاً فإ ته اجلليلة؛ؤلَّفاع من طالَ مَ  إدّا دا يقدرها  ونفائَس 

، كّلها وعلوم شتى تقريبًا يف الفقه كتاب   ألفمام أّلف اإلو ،مةفخ عظيمةً  ت  ؤلَّفاوم رائعةً 

العه، ووفور عثوره عىل عة اطّ معرفته، وس   ةركثتدّل عىل عبقرّيته ولياقته، وغزارة علمه، و

هذه الفتاوى العظيمة  ،(3)"ةويضالعطايا النبوّية يف الفتاوى الّر "منها:  ،الفقه اإلسالمي

                                                 

م  اهلل  كتاب التوحيد، باب قول اهلل تعاىل:  "صحيحال"خاري يف أخرجه البكام ( 1) ك  ر  ذ  َ ﴿َوحي 

َسه ﴾  بطريق أيب صالح عن أيب هريرة  1273، صـ7405[... إلخ، ر:28:]آل عمران َنف 

 ...احلديث. «يب   ييقول اهلل تعاىل: أنا عند ظّن عبد  »: قال: قال النّبي 

النسخة الثانية،  "ت املتينةااإلجاز"ضمن رسالة:  "رسائل عربية من الفتاوى الرضوية" (2)

 .143، 142صـ

تي نقي عيل مة املفأمحد رضا خان القادري ابن العاّل  : لإلمام"الرضوية العطايا النّبوية يف الفتاوى" (3)

من مكتبات اهلند  أّوداً  ي عرش جمّلدًا، طبعت  حجمه باثنَ كان ،ه(1340خان القادري )ت

 ذلك بعدثّم ، بإرشاف رضا أكادمي بائي اهلندممبمدينة  ة أكثر من مّرة، وأخرياً دّ والباكستان الع

قةً  طبعت   ي بإرشاف مفتي باكستان العاّل  "مؤسسة رضا" من حمقَّ و  مة الشيخ عبد القيوم اهلَزار 

= 
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 الفقه اإلسالمي ودائرة   ، ودا شّك أهّنا موسوعة  برياً دًا كثالثة وثالثني جملَّ  نحو وحتوي عىل

عندما يطالعها العلامء يتعّجبون ويتحرّيون من بصرية اإلمام الفقيه، و العلوم واملعارف،

من علامء العامَل بلياقته  ، وقد شغف كثري  ةشه املده  اتووحقيق ة،ثه العجيبوودّقة نظره وبح

بعدما  الشيخ إسامعيل خليل املّكي احلرم أمني مكتبة لوعبقرّيته يف الفقه اإلسالمي، كام قا

ها آ: إّنه لو ر!أقول ، واحلق  !أقول واهلل": "ةويضالفتاوى الرّ " من أوراق   طاَلع عدةَ 

 .(1)"ها من مجلة األصحابفَ ه، وجلعل مؤل  ت عينَ ألقرَّ  حنيفة النعامن   أبو

، ضخمة جمّلدات سبع "عىل رّد املحتار جّد املمتار" :ته اجلليلةؤلَّفاومن م

 هبا الفقه   خر  تيفالتي هذا الكتاب من مآثره التارخيّية العظيمة، ومن درر الفقه الغالية و

 عظيم   كنز  و جليل   كتاَب الهبذا؛ ودا شّك أّن هذا  له ادافتخار   قَّ اإلسالمي، وح  

                                                 
= 

أهّنا موسوعة  دًا كبريًا، ودا شّك ة وحتوي عىل ثالثة وثالثني جملَّ نسخهذه ال، ( ه1424)ت

رًا بعدة أوراق الشيخ إسامعيل خليل املّكي متأثّ  املّكي احلرم ةكتبم أمنيكام قال  ،الفقه اإلسالمي

ه، ألقّرت عين   : إّنه لو رأها أبو حنيفة النعامن  !أقول واحلق   !أقول واهلل  ": "ةى الرضويالفتاو"

جمّلدًا، حمققًة  22. وأخريًا طبعت النسخة احلديثة بـ "ها من مجلة األصحابوجلعل مؤّلفَ 

 .كراتيش باكستان "دار أهل السنّة"من  ه 2016باإلضافات والكتابة اآللية عام 

اجلليل  عاّلمةكتاب ال "ت املتينةااإلجاز"ضمن رسالة:  "بية من الفتاوى الرضويةرسائل عر" (1)

 .100السّيد إسامعيل خليل املّكي، صـ
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ف عن توضيحًا مجياًل، ويكش "حاشية ابن عابدين"الشهري بـ (1)"رّد املحتار"ح يوض  

 ،ادرةقة، ويتدّفق بالبحوث الوجيزة النّ ه املغلَ عباراته العويصة، وحيّل مواضعَ 

 "رّد املحتار"وأخرى ينّقد  ،باهرةً م بحوثًا يقد   فتارةً والتحقيقات العجيبة األنيقة، 

عندما خالف، و كانه كأّنه مل يكنو هاق بيننقدًا عادداً، ويعرض املسائل اخلالفية فيوف  

حية صوص الرّص ها بالنّ ح بعَض ، فريج  والتصحيح   واضع ترّدد فيها الرتجيح  م ىلع يأيت

خالل  ظهر، ويَ وتصحيح   ترجيح   دائل القوّية، كأّنه مل يكن لغري ذلك حق  والدّ 

  ر  وتبح   ،فكره وبريق   ؤل ف،ذهن امل د  البحوث توق  
اّطالعه عىل املسائل  عة  وس   ،لمهع 

حيح من الّص  واستخراج   الرتجيح   ه عندمتييز وتتبنّي قّوة   ،يهالفقهّية، كأهّنا نصب عينَ 

ه كّلام جرى قلم   دائل القوّية اجللّية، فلذلكاملسألة بالدّ  وإيضاح   ،ل املختلفةابني األقو

 
 
 حّتى أتى بام له وما عليه. السّباق يف ميدان البحث والتحقيق مل يكد يقف عىل يشء

 نييف  ني الش  لحرم  ل تهزيار

 فلاّم رآه يف املطاف إمام   ،مع والده الكريمه 1295مّرة عام  ام أّوَل حّج اإلم

ه قائاًل: يل فابتدر بإبداء شعور  ل اللَّ املسجد احلرام الشيخ حسني بن صالح مَج بالشافعيّة 

احلّج  مناسكه يف رسالتَ  فطلب منه أن ينقَل  ،(2)"نياهلل من هذا اجلب   ! إيّن ألرى نورَ واهلل "

                                                 

: للسّيد حممد بن أمني عابدين بن السّيد عمر بن عابدين "رّد املحتار عىل الّدر املختار"( 1)

لد"ابن عابدين"الشهري بـ عاّلمةالدمشقي احلنفي املفتي ال وتويّف سنة  1198سنة  ، و 

 .(6/286 "هدية العارفني"و .3/351 "إيضاح املكنون")                ه.1252

 .1/133احلّج والزيارة األّول،  "حياة أعىل حرضة"( 2)
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 نييومَ  خالل ثّم رشحها أمحد رضا فنقلها اإلمام   ،غة األردّيةإىل الل   "يئةاجلوهرة املض"

ويف  ."ة الوضّيةة عىل النرّي ة الرضيّ الطرّ "فساّمها بـ وعّلق عليها ،"النرّية الوضيّة"فساّمها بـ

ث الشيخ اإلجازات   أمحد رضا اإلمام   نالهذه الزيارة  أمحد  يف العلوم من السّيد املحد 

 محن رساج املّكي مفتي احلنفيّة.والشيخ عبد الّر  ،يافعّش حالن اليني دَ زَ 

ه وني وأكرمفَ يني الرّش احلرمَ  فأعظمه علامء  ه 1323حّج ثانيًة عام  ثمّ و

هم واستفتاه بعض   ،ةوفيرق الّص وط   واستجازوا منه يف احلديث والفقه والعلوم والفنون

، بات للنبّي املصطفى علم املغيّ  مسألة   :منهافأجاب عنها،  ّية  مسائل ذات أمه حوَل 

ولة الدَّ "، أّوهلام: نيني املسألتَ يف هاتَ  رسالتنَي قدّية، فأّلف اإلمامومسألة األوراق النَ 

 ، أّلفهام"راهمرطاس الدَّ م يف أحكام ق  فل الفقيه الفاه  ك  "وثانيهام:  ،"ّية باملاّدة الغيبّيةاملكّ 

 .؛ ألّنه كان مسافرًا بعيدًا عن كتبه"مةمّكة املكرّ "تب يف عة إىل الك  بدون مراَج 

 فات اإلماممؤل  بعض 

الفوائد،  املنافع، مّجة   اجلدوى، كثرية   ها عظيمة  اإلمام أمحد رضا كل   ومؤلَّفات

املواد ب التحقيقات العجيبة، متدّفقة  ب رة  خبالبحوث املفيدة، ذا املعارف، ممتلئة   غزيرة  

ته اوقدر ،ه الواسعوعقل   ه العظيملم  عىل ع   ، الداّلة  لمسائل اجلديدةل ادرة، حاوية  النّ 

ن لكّل كتاب  عنو  اإلمام أّنه ي   مؤلَّفاتوكذلك من خصائص  َبى،به الك  ومواه   ،اهلائلة

نة تأليف الكتاب ري إىل َس ل لنتج معنا رقم  يشبعنوان  لو مجعنا حروَفه بحساب اجلمّ 

التحرير، كام  من ع جماداً ملزيد  مل يدَ  ه إىل حدي أهنا إدّا موضوعًا  ومل خيرت اإلمام   ،اهلجرية
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من فاملّكي،  حالن اجليالينيني دَ اهلل بن حمّمد صدقة زَ  الشيخ عبد قول من (1)سيأيت

 اإلمام التي أّلفها بالعربّية أصاًل: مؤلَّفات بعَض  أن نذكرَ  املناسب

 ."املعتَمد املستنَد عىل املعتَقد املنتَقد" (1)

ولة " (2)  ."املّكّية باملاّدة الَغيبيّةالدَّ

ولة املّكّيةكالفيوضات امللَ " (3)  ."ّية ملحّب الدَّ

 .)يف مسألة العلوم اخلمسة( "ءاحلَي أّن كالَمه املصوَن تبيان  لكل  يَش  إنباء  " (4)

 ."أجىل اإلعالم أّن الفتوى مطلقًا عىل قول اإلمام" (5)

 ."نةّكة واملدياإلجازات املتينة لعلامء بَ " (6)

 ."املنَب شامئم العنَب يف أدب النداء أمامَ " (7)

 ."راهمرطاس الدَّ م يف أحكام ق  فل الفقيه الفاه  ك  " (8)

 ."ياوجراف  ون  ف   يا حكم  الكشف شاف  " (9)

املروية عن  ةوثيّ )الّصالة الغَ  "با صالة األرسارن َص أزهار األنوار م  " (10)

 (.الشيخ عبد القادر اجليالين  سّيدنا

 ."نيرة احلرمَ ين عن أحكام جماوَ يقل الرَّ َص " (11)

 ."اة اهلندّيةة بالشَّ يضح  هادي األ  " (12)

 ."ةضحيم جلد األ  افية املوحية حلكالّص " (13)

 .)سبع جمّلدات( "جّد املمتار عىل رّد املحتار" (14)

                                                 

 .86( انظر: صـ1)
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 ."فرالظفر لقول ز  " (15)

 ."األتقى سبقة   نقى من بحر  دال األَ الز  " (16)

فر واملنَيح  " (17)  ."سام احلرَمني عىل منحر الك 

 ."فتاوى احلرَمني برَجف ندوة املني" (18)

 ."اجلبل الثانوي عىل كلية التانوي" (19)

فاته بعض   لسادتنا القّراء أسامءَ  نذكرول  د فيهاجتالعربّية، وإن مل بة رتمجامل مؤلَّ

ديدة   من أفكاره نهلتس بال شّك  ولكن ،النثر الفنّي لإلمام بدائعَ   :وإعالمه املهمّ  السَّ

 ."متهيد اإليامن بآيات القرآن" (1)

 ."الَفضل املوَهبي يف معنى: إذا صّح احلديث  فهو مذهب ي" (2)

 ."عطاء القدير يف حكم التصوير" (3)

لسّيدنا  "القصيدة اخلمرّية"ّب عن اخلمرّية )مرّية يف الذَ مة الق  مزَ الزَ " (4)

 (.الشيخ عبد القادر اجليالين 

 ."امةلنبّي هَت  ن القيام  إقامة القيامة عىل طاع  " (5)

 ."بدة الزكّية لتحريم سجود التحيّةالز  " (6)

 ."اإلسالم ان دار  تَ وس  ند  إعالم األعالم بأّن ه  " (7)

الت الصَّ " (8)
 ."فا يف نور املصطفىص 

 ."ىل لناعتي املصطفى بدافع البالءاألمن والع  " (9)

 ."سول الك رامآلباء الرّ شمول اإلسالم " (10)

 ."منري العني يف حكم تقبيل اإلهباَمني" (11)
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 ."عافاهلاد الكاف يف حكم الض  " (12)

 ."يف سامع األموات حياة املوات" (13)

 ."بركات اإلمداد ألهل اداستمداد" (14)

 ."فاعيرد األفاعي عن محى هاد رفع الر  طَ " (15)

 ذكار(.)األوراد واأل "الوظيفة الكريمة" (16)

 ."خانّقة املرجان ملهّم حكم الد  ح  " (17)

مة الف  " (18)  ."ّجارقوارع القّهار عىل املجس 

 ."بقاديان يان عىل مرتد  هر الدَّ قَ " (19)

 ."املبني ختم النبيني" (20)

 ."حمّمد خاتم النبّيني" (21)

 ."قاب عىل املسيح الكّذابوء والع  الس  " (22)

 ."ىل املرتد القادياينياين عاجلراز الدّ " (23)

 ."يبيف الغَ يب بَس إزاحة العَ " (24)

 .(، )أي: شهادة سيّدنا اإلمام حسني "هادةأعايل اإلفادة يف تعزية اهلند وبيان الّش " (25)

 ."راهمرطاس الدَّ م يف إبدال ق  السفيه الواه   كارس  " (26)

 ."نيالتَ ين الواقي عن مجع الّص حاجز البحرَ " (27)

 ."مقبوح وح عن عيب كذب  بّ الس  سبحان " (28)

 ."ب بعطاء اهللحبووأّن القلوب بيد امل فقه شهنشاه  " (29)

 ."سن يف الكتابة عىل الكفنرف احلَ احلَ " (30)
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 ."صيانة القبور" (31)

 ."تيّس املاعون للسكن يف الطاعون" (32)

 ."ه بإبائه ختم النبّوةعدوَّ  جزى اهلل " (33)

 ."توهني قبور املسلمني إهالك الوهابيني عىل" (34)

 ."عوة أمام املوتوت لنهي الدّ جيل الصَّ " (35)

 ."جيح يف بسملة الرتاويحوصاف الرّ " (36)

 ."ساة الفقراءالقحط والوباء بدعوة اجلريان وموا رادّ " (37)

رات حقوق العباد" (38)  ."أعجب اإلمداد يف مكفَّ

ي اليدصفائح الل جني يف كون التصاف  " (39)  ."ينح بكفَّ

 اإلمام تعليقات التي عليها بعض الكتب املتداولة

 يوطي.ين الّس : جلالل الدّ "يف التفسري باملأثور نثورالدر امل" (1)

: "تفسري البيضاوي" حاشية عىل "عناية القايض وكفاية الرايض" (2)

 ين اخلفاجي.لشهاب الدّ 

 وي.غَ ة البَ : لإلمام حميي السنّ "معامل التنزيل" (3)

 ين السيوطي.جالل الدّ مام إلل :"قان يف علوم القرآناإلت" (4)

 البخاري. إسامعيلحممد بن  لإلمام: "ح البخاريصيح" (5)

 .لإلمام حممد بن يزيد القزويني: "هابن ماجسنن " (6)

 ناوي.مل  ا عاّلمةلل: "اجلامع الصغريالتيسري رشح " (7)

 .: لإلمام أمحد بن حنبل"املسند" (8)
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 نذري.مل  مام اإلل: "هيبالرتغيب والرت" (9)

 ابن اجلوزي.إلمام ل :"لل املتناهيةالع  " (10)

 لعيني.ا عاّلمةل: ل"عمدة القاري رشح صحيح البخاري" (11)

 لعسقالين.ا عاّلمةل: ل"فتح الباري رشح صحيح البخاري" (12)

 سطالين.لق  ا عاّلمةلل :"اري رشح صحيح البخاريإرشاد الّس " (13)

 لعسقالين.ا عاّلمةلل :"ررشح نخبة الفك" (14)

 خاوي.لسَّ ا عاّلمةلل :"فتح املغيث" (15)

 .ويكنَ اللَ لبحر العلوم عبد العيل : "م الثبوتمحوت رشح مسلَّ فواتح الرَّ " (16)

 .موياحلَ  : لشهاب الّدين"األشباه والنظائر نغمز عيون البصائر عىل حماس  " (17)

 .عراينلإلمام الشَّ  :"َبىيعة الك  ميزان الرّش " (18)

 .يوسف لإلمام أيب :"كتاب اخلَراج" (19)

 .احلنفي ين الطرابليسالدّ  لإلمام عالء :"مامعني احلكّ " (20)

 .احلنفي رغيناينين املَ : لإلمام برهان الدّ "اهلداية" (21)

 .احلنفي ق ابن اهلاممللمحق  : "فتح القدير" (22)

 .اين احلنفيسبكر بن مسعود الكا لإلمام أيب: "بدائع الصنائع" (23)

 .لإلمام أيب بكر بن عيل املعروف باحلّدادي: "اجلوهرة النرّية" (24)

 .احلنفي اليلنب  الرش    عاّلمة: لل"مراقي الفالح" (25)

 .املرصي ابن نَجيم عاّلمةلل :"البحر الرائق" (26)

 .أمحد الطحطاوي لسّيدا عاّلمةلل: "حاشية الطحطاوي عىل الدّر املختار" (27)
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 .من أفاضل علامء اهلند برئاسة الشيخ نظام جلامعة  : "ةالفتاوى اهلنديّ " (28)

 .شيد البخاريلإلمام طاهر بن أمحد بن عبد الرّ  :"خالصة الفتاوى" (29)

 عيل بن عثامن التيمي األويش الَفرغاين عاّلمةلل: "ةالفتاوى الّساجيّ " (30)

 ."بدء األمايل"احلنفي صاحب نظم 

 .األخالطيبراهيم إين بن : لإلمام برهان الدّ "يجواهر األخالط" (31)

 ."شيخي زاده"ـل: "رجممع األهن  " (32)

 .ابن القايض احلنفيب الشهري إسامعيلملحمود بن : "جامع الفصوَلني" (33)

ستاين: "موزجامع الرّ " (34) ه   .لشمس الّدين الق 

 .يلعيلفخر الّدين الزَّ : "تبيني احلقائق" (35)

 .ويكنَ اللَ عبد العيل لبحر العلوم : "كانرسائل األر" (36)

 .بيلَ إبراهيم بن حممد احلَ  عاّلمة: لل"غنية املتميّل " (37)

 . بن عريباين للشيخ حميي الدّ  :"كتاب األنوار" (38)

 .الّشامي ابن عابدين عاّلمة: لل"ابن عابدينرسائل جمموعة " (39)

 .ود املرصي احلنفيحممد أيب السعد لسيّ ا عاّلمةلل: "فتح املعني" (40)

 .ميتي اهلي: لإلمام ابن حجر املكّ "اإلعالم بقواطع اإلسالم" (41)

 .بكيالس  إلمام : ل"قامشفاء الس  " (42)

 .قايض خان  : لإلمام "ةالفتاوى اخلانيّ " (43)

 .ميلين الرَّ خري الدّ  عاّلمةلل: "ةالفتاوى اخلرييّ " (44)

 .اميبدين الّش ابن عا عاّلمةلل :"رّيةالعقود الد  " (45)
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 مي.تي اهلي: لإلمام ابن حجر املكّ "ةالفتاوى احلديثيّ " (46)

 .ابن نَجيم املرصي لزينا عاّلمةلل :"ينيةالفتاوى الزَّ " (47)

 .داود بن يوسف اخلطيب: للشيخ "ةياثيّ الفتاوى الغ  " (48)

 .ن احلسني األسرتوشنيحممد بن حممود ب: للشيخ "راغجامع الص  " (49)

 هلويث الدّ العزيز املحد   للشيخ عبد :ة()بالفارسيّ  "ةفتاوى العزيزيّ ال" (50)

 .ةدّ الكتب العاحلوايش املفيدة عىل وغري ذلك من 

 ردي ةوغة األبعض رسائل اإلمام بالل  

 ."التقليد ىدَ الة وراء ع  يد عن الّص هي األكالنَّ " (1)

 ."ضّية رشح اجلوهرة املضيئةرّية الوَ الن" (2)

 ."ضّيةرية الوَ ضّية عىل النَّ الرَّ  الط ّرة" (3)

 ."السنّية األنيقة يف فتاوى أفريقة" (4)

 ."نيعاء بني اخلطبتَ ني يف الد  رعاية املذهبَ " (5)

 ."عاء بعد صالة العيدالد   العيد يف حّل  رسور  " (6)

 ."كاةجتيّل املشكاة إلنارة أسئلة الزَّ " (7)

 ."سملة الرتاويحجيح يف بَ صاف الرَّ وَ " (8)

 فيه. اً إمام بكونهالفقه اإلسالمي، بل  ته يفعبقريّ ها تشهد بفات كل  ؤلَّ هذه امل

 باإلجياز هافاته وفتاوزات مؤل  يبعض م

 إىل هناية البحث والتحقيق. فيها البلوغ (1)

 وتعاضدها. يف كتبه   دائل والَباهنيالدّ  راف  ضت (2)
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 .قديم  و حديث  حة من تنقيح املسائل الكثرية الغري منقَّ  (3)

عدد املصادر عىل املئتني  أحياناً  دياإلكثار من املراجع واملصادر حّتى يز (4)

 واحدة. يف مسألة  

 .ض بني األقوالالتعار   دائل ودفع  بني الدّ  التوفيق   (5)

 رسائل(. ف فيها عدةَ ألّ رسم اإلفتاء )وقد  وضع   (6)

 .اتّلياداستنباط واداستخراج من اجلزئّيات والك   ندرة   (7)

ه ام ذلك بمراجعة فتاوعلَ بار، وي  الفقهاء الك   حسام  تالتنبيه عىل  (8)

 وغريها. "هفل الفقيك  "و "املمتار جدّ "و

 ددائلها. األحكام من الكتاب والسنّة وتقديم   استنباط   (9)

 الفقهاء. وعبارات   قرآن واحلديثاستخراج املسائل احلديثة من ال (10)

 جديد. لوب  بأس تقوية املذهب احلنفي (11)

 ًا.تامّ عي اّتضاحًا الرّش  التعريف بامهية األشياء وحقائقها ليتّضح احلكم   (12)

 .فقيه   هاحلّد الذي مل يبلغ  ور اجلزئّيات إىل اإلكثار من ص   (13)

 أوالد اإلمام

: حّجة اإلسالم الشيخ املفتي حامد رضا خان ، أكَبمهاكان لإلمام ولدان

رضا  ىالشيخ مصطف يةاهلند الديار : مفتيامه، وأصغره1362قادرّي املتوّّف عام ال

، كان هلام منزلة عالية يف العلوم والفنون واإلفتاء ه1402خان القادري املتوّّف عام 

 .لوك واإلرشاد، رمحهم اهلل تعاىل وإّيانا هبموالس  
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 اإلمام حوللرسائلهم  التي حازها العلامء   واملاجستري هالدكتورا

 تناولوا فيها ورسائل بحوث  باحثني عىل الدكتوراه من الب حصل كثري  

 منهم اآلن يف مراحل تكميل   يف جامعات العامل، وكثري   اإلمام أمحد رضا خان   شخصيةَ 

 :صيل عن ذلكاالتف ث، وها أنا أذكر بعض  البحو

 فقيه اإلسالم  عنوان البحث: .1

  الدكتور حسن رضا خان    اسم الباحث:      

 اهلند ،تنةجامعة بَ    ة:اسم اجلامع      

 م.1979   عام البحث:      

 

 أحوال اإلمام أمحد رضا وخدمات ه األدبّية  عنوان البحث: .2

 )رسالة ماجيسرت(       

 يب املَظهرية الدكتورة آنسة آر  اسم الباحث:                    

 ند، باكستانجامعة الس     اسم اجلامعة:                    

 م1981   عام البحث:      

 

 Devotional & Politics in British               عنوان البحث: .3

                                            India, Ahmad Raza Khan bereilvi 

                                                                          and His Movement 1870-1920  

 اسانياليأوش الدكتور  اسم الباحث:      

 جامعة كوملبيا، نيويورك   اسم اجلامعة:                    
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 م1990   عام البحث:                     

 

ل غة اإلمام أمحد رضا العربّية وخدماته  عنوان البحث: .4

 األدبيّة )رسالة ماجيسرت(

ل ويالدكتور حممود َح   اسم الباحث:                      ي   سن الََبَ

 ، اهلند"عيل َجَره"جامعة املسلم بـ   اسم اجلامعة:                     

 م1990   عام البحث:      

 

ل وي احلنفي  اإلمام أمحد رضا خان   عنوان البحث: .5 ي  الََبَ

 )رسالة ماجيسرت( وخدماته العلميّة واألدبيّة

 الدكتور احلافظ حممد أكرم  باحث:اسم ال                    

 اجلامعة اإلسالمية هَبَاَول فور، باكستان   اسم اجلامعة:                    

 م1990   عام البحث:      

 

ه يف مدح النّبي اإلمام أمحد رضا وش   عنوان البحث:. 6  عر 

  لاد مجسيّ   اسم الباحث:                    

اسرگ،  جامعة   اجلامعة: اسم                      اهلندرہی ھگنس وگر ویوینریٹس، 

 م1992   عام البحث:      
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ه للنّبي  اإلمام أمحد رضا عنوان البحث:. 7  )شعًرا( ومدح 

 يآباد شفيع رهين جومام الدّ إمد حم  اسم الباحث:                    

ار، مظّفر   اسم اجلامعة:                      فور، اهلندجامعة هب 

 م1992   عام البحث:      

 

 ه ه وخدمات  حيات   اإلمام أمحد رضا  وان البحث:عن. 8

 األنصاري الدكتور طّيب عيل رضا  اسم الباحث:      

 اهلند   ،سارَ نَ بَ  "وند  ه  "جامعة    اسم اجلامعة:      

 م1993   عام البحث:                    

 

 املعروفة وتراجم القرآن "نكنز اإليام" عنوان البحث:. 9

 ةيّ لتقاب   دراسة باألردّية،

 الدكتور جميد اهلل القادري  اسم الباحث:                    

 باكستانجامعة كراتيش،    اسم اجلامعة:                    

 م1993   عام البحث:      

 

ه وي، أحوال  ل  ي  اإلمام أمحد رضا الََبَ  عنوان البحث: .10

 ه اإلصالحّيةوخدمات   ،هر  وأفكا

 ّديقي الص   الدكتور احلافظ عبد الباري  حث:اسم البا           
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      باكستان   و، شورجام   ،ندجامعة الس    اسم اجلامعة:    

 م1993  عام البحث:     

 

 يو  ل  ي  الََبَ  والفاضل   ،سول باألردّيةالرَّ  مدح    عنوان البحث: .11

 يم العزيزي الدكتور عبد النع    اسم الباحث:                        

 اهلند ،يلي  رَ بَ ، د  ن  كَ يل  وه  جامعة ر    اسم اجلامعة:                        

 م1994  عام البحث:                         

 

 ملودانا أمحد رضا سول الرّ  عر يف مدح  الش   عنوان البحث: .12

 ستويالدكتور رساج أمحد البَ   باحث:اسم ال                         

 اهلندفور، جامعة كان    اسم اجلامعة:                          

 م1995  عام البحث:                           

 

ه يف الفقه احلنفي  عنوان البحث: .13 اإلمام أمحد رضا وأثر 

 )رسالة ماجستري(

اه    اسم الباحث:      األزهري السّيد مشتاق أمحد الشَّ

 يفجامعة األزهر الرّش   اسم اجلامعة:            

 م1997  عام البحث:             
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 ّية ملودانا أمحد رضاكرت الف  دااتقنادا  عنوان البحث: .14

 الدكتور أنور خان    اسم الباحث:                         

 باكستانو، شورجام   ،دن  جامعة الس    اسم اجلامعة:                          

 م1998  عام البحث:             

 

 ادانتقادات الفكرّية عند اإلمام أمحد رضا  عنوان البحث: .15

 يقادرالضا جمد رأ  اسم الباحث:                         

ری ونکر ھگنس، آرہ، جامعة   اسم اجلامعة:                            اهلندو

 م1998  ث:عام البح             

 

ل وي اهلندي، شاعرًا  عنوان البحث: .16 ي  الشيخ أمحد رضا الََبَ

 عربّيًا )رسالة ماجستري(

ي   اسم الباحث:            يد   الدكتور ممتاز أمحد الَسد 

 يفجامعة األزهر الرّش   اسم اجلامعة:            

 م1999 عام البحث:             

 

 عند اإلمام أمحد رضا املصطفى ّب تصّور ح   عنوان البحث: .17

 الدكتور غالم مصطفى نجم القادري  اسم الباحث:                          

 اهلند ،ورجامعة َميس    اسم اجلامعة:                          
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 م2002  عام البحث:                            

 

قاء مشاركة اإلمام أمحد رضا يف ادارت عنوان البحث: .18

 اهلند "رولیہ ڈنھک" النثري بمنطقة

 يلهبَ ن  ن عاكف َس محالرّ  رضا  اسم الباحث:                         

 اهلند، برييل "رولیہ ڈنھک" جامعة  اسم اجلامعة:                          

 م2003  عام البحث:             

 

 مام أمحد رضاغوي( عند اإلاإلنشاء األديب )الل   عنوان البحث: .19

 يقادرالغالم غوث   اسم الباحث:                         

 اهلند ر،اهب   "رایچن"جامعة   اسم اجلامعة:                         

 م2003  عام البحث:            

 

 نّي عند الشيخ أمحد رضاثر الفَ النَّ   ن البحث:عنوا .20

 )رسالة ماجستري(

  اه  محن الشَّ السّيد عتيق الرّ   اسم الباحث:                          

 اجلامعة اإلسالمّية العاملّية، إسالم آباد  اسم اجلامعة:            

 م2003  عام البحث:                            
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 هته يف مدحة اإلمام أمحد رضا وأمهيّ َفرديّ  عنوان البحث: .21

 عر األردوبالش   لنّبي ل

 وس تنظيم الفردَ   اسم الباحث:                          

 اكستانب، تيشكراجامعة   اسم اجلامعة:            

 م2004  عام البحث:                            

 

 محد رضا شاعرًا عربيًا مع تدوين أالشيخ   عنوان البحث: .22

 العريب هديوان

 وراينالنّ  عيل هدد شاسيّ ال  اسم الباحث:                          

 داهور ،نجابجامعة بَ   اسم اجلامعة:            

 م2004  عام البحث:                            

 

 وباتهتاإلمام أمحد رضا ومك  عنوان البحث: .23

 الدكتور غالم جابر شمس املصباحي  اسم الباحث:            

 اهلند ،رفورهار، مظفّ جامعة الب    اسم اجلامعة:         

 م2004  عام البحث:         

 

 اإلمام أمحد رضا وخدماته األدبيّة والل غوية  عنوان البحث: .24

 محدأرياض   اسم الباحث:           
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 اهلندور، فرمظفّ  ،یب آر اڈیبم رھک"جامعة   اسم اجلامعة:            

 م2004  عام البحث:             

 

 كات يروحيف  "لفتاوى الرضويةا"مشاركة   عنوان البحث: .25

 السياسية ،شبه القاّرة

 ديناملسحاق إحممد   اسم الباحث:           

 اكستانب، كراتيشجامعة   اسم اجلامعة:            

 م2006  عام البحث:            

 

 خدمة مودانا أمحد رضا يف علم احلديث   عنوان البحث: .26

 ة(يّ ة وانتقادالرّشيف )دراسة وحقيقيّ 

 يديدّس المحد أنظور م  اسم الباحث:           

 اكستانب، جامعة كراتيش  اسم اجلامعة:            

 م2006  عام البحث:             

 

 "األتقى قة  بس نقى من بحر  دال األَ الز  "  عنوان البحث: .27

 لإلمام أمحد رضا

 شفاق اجلاليلإالدكتور حممد   اسم الباحث:            

 باكستان، كراتيشجامعة   اسم اجلامعة:            
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 م2006  عام البحث:            

 

ث  عنوان البحث: .28  اً اإلمام أمحد رضا حمد 

امیکحل  اسم الباحث:            ے یپ دبع   ا

 اهلندور، فرمظفّ  ،راهب   جامعة  اسم اجلامعة:            

 م2006  عام البحث:             

 

عره حب  اإلمام أمحد رضا للنّبي   ان البحث:عنو .29  يف ش 

 آدم رضا  اسم الباحث:           

 اهلند، اہمرارٹشا، ورف هكول "ویشایج"جامعة   اسم اجلامعة:            

 م2008  عام البحث:             

 

 اإلمام أمحد رضا حيات ه خدمات ه األدبّية  عنوان البحث: .30

 يورن  الين حممد نور الدّ   الباحث:اسم            

 اهلند "ورفاگلهب" جامعة ،"یٹ انی یب"لية ك    اسم اجلامعة:            

 م2008  عام البحث:             

 

 النثر األردو ومودانا أمحد رضا  عنوان البحث: .31

 يب يب ةحامد  اسم الباحث:           
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 اهلند، برييل ،"ڈنھک رولیہ"جامعة   اسم اجلامعة:            

 م2009  عام البحث:             

 

اً   عنوان البحث: .32  الكريم لقرآنل اإلمام أمحد رضا مفّس 

 يضورّ الالعليم  عبد  اسم الباحث:           

 اهلند ور،فرمظفّ  ،ارهب  جامعة   اسم اجلامعة:            

 م2010  عام البحث:             

 

 اإلمام أمحد رضا وخدمات ه يف األدب العريب  عنوان البحث: .33

 ونم خات  بنَ َش   اسم الباحث:           

و جامعة  اسم اجلامعة:             ند   اهلند، نارسبَ  ،ه 

 م2011  عام البحث:             

 

  محدأ الشيخ عرش   يف ةآثار القرآن والسنّ   عنوان البحث: .34

  يردواأل عرش  ال يف يهوحليل هدراسات ،رضا

 والفاريس والعريب

 اليلاجلالدكتور ظفر إقبال   اسم الباحث:          

 باكستان ،جامعة فيصل آباد  اسم اجلامعة:           

 م2011  عام البحث:            
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ه  عنوان البحث: .35  وحريك  اإلمام أمحد رضا، أسباب ه وأثرات 

 سالمصادق اإل  اسم الباحث:           

 اهلند ،يدهل ،ةيّ سالمإ يةملّ  ةجامع  اسم اجلامعة:            

 م2011  عام البحث:             

 

  ةوحقيق وتعريب ودراس  عنوان البحث: .36
 
  الفتاوى من جزء

ل( ويةالرض  )رسالة: البسط املسجَّ

 ويبار   هربان  حممد م    اسم الباحث:           

 وداندرمان، س  جامعة أّم   اسم اجلامعة:            

 م2014  عام البحث:             

 

واة املجروحني )يف   عنوان البحث: .37  دراسة وحقيقية يف الر 

 ل، من الفتاوى الرضوية املجلّدات اخلمس األ وَ 

 التي طبعت من مؤسسة رضا، داهور(

 حامد عيل  اسم الباحث:          

 تانجامعة كراتيش، باكس  اسم اجلامعة:           

 م2015  عام البحث:            

 

  نظرّية اإلمام أمحد رضا اداقتصادي يف اإلجارة  عنوان البحث: .38



 78  أحمد رضاحياة اإلمام   

ا يف العرص احلارض  واملضاربة، وإفادهت 

 ورصبا ن    اسم الباحث:          

 م2016  عام البحث:            

 

 و()باألرد اإلمام أمحد رضاالنثر الفنّي عند   عنوان البحث: .39

 صغرأحممد   اسم الباحث:           

 جامعة كراتيش، باكستان  اسم اجلامعة:            

 م2017  عام البحث:             

 

 اإلمام أمحد رضا ومسائل التيّمم، يف   عنوان البحث: .40

 العرص احلارض

 قرييش قرار عيلإ  اسم الباحث:          

 اكستانپ كراچی، ،الفيدرايل "ردوأ"جامعة   اسم اجلامعة:           

 م2018  عام البحث:            

 

نستطيع أن  ولكن دا ،اإلمامسرية عن  كتبوامن الباحثني الذين  كثري   هموغري

 .هذه يف مقالتنا املخترصة همءَ أسام ستوعَب ن
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 وعلومه اإلمام حول لعلميةا البحوث مراكز

ن يريد اإلمام، فمَ  بحوث حولب وهتتمّ العلمية التي تبحث من املراكز  يوجد كثري  

 :وهذه أسامء بعض تلك املراكز ،-شاء اهلل إن-يستفيد منها ففلريجع إليها  اداستزادةَ 

  هل السن ة:دار أ -1

 .باكستان كراتيش فيدرل يب إيريا، ،آباد عيل       

 il.comidarakutub@gmaيل: إيم       

00971 55 942 1541     - 

 www.facebook.com/darahlesunnat :فيس بك

 

 اإلدارة لتحقيقات اإلمام أمحد رضا: -2

 .وك، صدر، كراتيشچريكل يابان مينشن،  25

 9221-32732369/ الفاكس: 9221-32725150هاتف: 

 imamahmadraza@gmail.comإيميل: 

 

 

 كراتيش    :اإلدارة لتصنيفات اإلمام أمحد رضا -3

 

 داهورحمبوب رود،  ،مسجد رضا  رضا أكادمي: -4

 

 مانجسرت :سني رضوي سوسائتي إنرتناشونال -5

 

mailto:idarakutub@gmail.com
http://www.facebook.com/darahlesunnat
mailto:imamahmadraza@gmail.com
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سة رضا: -6  مؤس 

 .باكستان "داهور"ـوية، بضظامية الرّ النّ اجلامعة 

 9242-7657314/7665772هاتف: 

 

 املجمع اإلسالمي: -7

 ، اهلند.up "هرَ أعظم َج "اجلامعة األرشفّية، مباركفور، 

  aljamiatulashrafia@redifmail.comيميل: إ

 

 رضا أكادمي: -8

 .نداهل "بائيمم"إسرتيت /كامبيكر 26    

 

 .بريطانية uk اك پورتإست  رضا أكادمي: -9

 

 مركز أهل السن ة بركات رضا: -10

 اهلند. "جراتغ  "مام أمحد رضا، فور َبن َدر اإلشارع 

 

 :مام أمحد رضااإلأكادمي  -11

 اهلند. "برييل"صالح نكر،        

 

mailto:aljamiatulashrafia@redifmail.com


  81  حياة اإلمام أحمد رضا

 :اإلمام أمحد رضا أكادمي -12

 .ايقإفري جنوب "نربَ دَ "ويكتوريا إسرتيت،  92

ه   ء  اماعرتاف عل دا   هوكون   اإلمام أمحد رضا العاَل  بتفق   جمدِّ

العرب بالد آسيا و يف داسّيام ،عاملَ ال أقطار ه يفه وفضل  علم   صيت   اعذَ قد ل

، عظيامً ، وأعجبوا به إعجابًا اً ن علامء العامَل تأّثرًا كبريم كبري   ، وتأّثر به عدد  وأفريقّية

داً  هوكون هه وإمامتهوأشادوا بتفق   أقواهلم  بعَض وهذه نبذة  خمترصة  عن  ،جمد 

 .!آمني ،ا بههم ارَض عنه وعنّ اللّ  ،هة هبذا اإلمام العظيمانفعاداهتم وكلامهتم املنوَّ و

 :"شاعر املشق"ـالشهري ب (1)ل الدكتور إقبالاق (١)

عهد اهلند  وي( يفل  ي  اإلمام أمحد رضا الََبَ  ه )أي:مثل   ذكي   طبّاع   مل يظهر فقيه  "

 ه وجودة  طانت  ، وتشهد فتاواه بذكائه وفَ هافتاو ما طالعت  بعد إدّا ي هذا األخري، وليس رأي  

ة شهادًة عادلًة، وعندما يقيم مودانا ينييف العلوم الدّ  لميه الع  وتبّحر   ،هه  تفق   ه وكامل  طبيعت  

بعد  إدّا ه ر رأيَ ه دا ي ظه  رأيًا يقوم عليه بالقّوة، ودا شّك أنّ  ويل  ي  أمحد رضا الفاضل الََبَ 

                                                 

لد بـ1) َكوت  "( الدكتور حممد إقبال بن نور حممد، و  َيال 
، باكستان  "س   3من حمافظات َبن َجاب 

 "سكاج مشن"، بدأ يف الّدراسات ادابتدائية يف مكتب، ثّم دخل مدرسة ه1294دة القع ذو

من دراسة الكّلية يف العلوم ختّرج دراسة الثانوّية، وال، وختّرج هبا من "سيالكوت"بـ

، وقد حصلت له الشهرة "داهور"الدراسة اجلامعّية يف الفلسفة بـمن اإلنكليزّية والعربّية، و

عر ، "جَبيل بال  "، و"بانك  درا"من تصانيفه:  ،لسفيه: شاعر املرشق والفَ فيقال ل يف الش 

فن يف قريب باب املسجد م1938 نيسان 21تويّف يف ،، كّلها باألردية"كليم ب  رض"و ، ود 

 تعريبًا(. 14 -3/7 "عارف اإلسالمية املأردو دائرة ")       ."داهور"امللكي بـ
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ه اجوع والتبديل يف فتاوه الطويل؛ ألجل ذلك دا حيتاج إىل الرّ وض  وَخ  ،تفكريه العميق

 .ذو الفضل العظيم ن يشاء واهلل ه مَ ، ذلك فضل اهلل يؤتي(1)"عيه الرشَّ وقضائ  

 (2)دوياحلي الن   عبد كتب الطبيب   (2)

 دوي(احلسن عيل النَّ  أيب )والد ونَ كالعلامء لَ العام سابقًا لندوة  األمني

 :(3)"نزهة اخلواطر" يف

ه، يشهد بذلك ه يف عرصه يف اداّطالع عىل الفقه احلنفي وجزئّيات  يندر نظري  "

الذي أّلفه  "ارهمرطاس الدَّ م يف أحكام ق  فل الفقيه الفاه  ك  "ه وكتاب   "فتاواه"جمموع 

 .(4)"يف مّكة سنة ثالث وعرشين وثالثمئة وألف

 ني، مّرةً ني مّرتَ ني الرشيفَ وي ترّشف بزيارة احلرمَ ل  ي  كان اإلمام الفاضل الََبَ  وقد

م، وأخرى 1878املوافقة ه 1295سنة  شبابه مع والده اجلليل مودانا نقي عيل  يف

                                                 

نوي العدد "معارف رضا"( انظر: 1)  .193، صـه1407: السَّ

لد عبد احلي يف زاوية 2) خ هندي، و  ( عبد احلي بن فخر الّدين بن عبد العيل احلسني، باحث مؤر 

وقرأ الفقه واألدب  ،ؤ(كنَمن أعامل لَ  "ييلرَ راي بَ "السّيد علم اهلل )عىل ب عد ميَلني من بلدة 

تب الطّب يف لَ  فن ه1341لعلامء، وتويّف ؤ، واستقّر فيها مديرًا ألعامل ندوة اكنَوبعض ك  ، د 

بالعربّية،  "نزهة اخلواطر وهبجة املسامع والنواظر"، له تصانيف منها: "ييلرَ رأي بَ "بظاهر بلدة 

 (.ملتقطاً  291، 3/290 "األعالم") تراجم وتارخيًا. ية شعرًا وأدباً لغة األردالب كتباً  وصنّف

، ي بن فخر الّدين بن عبد العيل احلسنيعبد احل: ل"نزهة اخلواطر وهبجة املسامع والنواظر" (3)

 (.ملتقطاً  291، 3/290 "األعالم")     ه.1341تويّف 

 .8/52، 32 ر: وحت حرف األلف، "نزهة اخلواطر"( 4)
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 ،حاّرةً  وترحيبات   بالغةً  يف سفره حفاوةً  لقي اإلمام  و ،م1905املوافقة ه 1323عام 

ن مَ  إدّا  علمه مقدارَ  أحد   ني دا يتصّورني الكريمَ علامء احلرمَ  ونال تقديرًا وتوقريًا من

صنّف اإلمام و ،م( وغريها من الكتب1905ه/1323) "ةولة املكيّ الدَّ "ه بَ ايطالع كت

 عبد احلّي املذكور: كام حّررَ  ،ثمينةً  هاّمةً  ني كتبًا قيمةً فَ يني الرّش إقامته باحلرمَ  خالَل 

احلجاز يف  ر علامءَ (، وذاكَ نيني الرشيفَ وي إىل احلرمَ ل  ي  ر )اإلمام أمحد رضا الََبَ وسافَ "

ني، وأجاب سائل أثناء إقامته باحلرمَ الرّ  بعض املسائل الفقهّية والكالمّية، وأّلف بعَض 

عة لمه وس  ني، وأعجبوا بغزارة ع  عىل علامء احلرمَ  عن بعض املسائل التي عرضت  

 .(1)"كائهفّية ورسعة وحريره وذَ اّطالعه عىل املتون الفقهّية واملسائل اخلال

د كريم اهللم رق (3) الشيخ موالنا حمم 
 :قائال  عن اإلمام املدين املهاجر (2)

 ،مانجمّدد هذا الزّ  ،الذيسّيدي ومَ  ،قق  اإلمام اهلامم املحّقق املد"هو

مودانا حممد أمحد رضا خان، سّلمه اهلل احلنّان  -فداه روحي وقلبي-املصطفى  عبد

من  ويأتيها من اهلند ألوف   ،إيّن مقيم باملدينة األمينة منذ سنني": -وقال- (3)"املنّان

كك البلد دا يلتفت إليهم هم يدورون يف س  وصلحاء أتقياء، رأيت   فيهم علامء ،العاملني

                                                 

 ملتقطًا. 50( املرجع السابق، صـ1)

من ه( 1330ين )توكان املجاز من الشاه غالم حميي الدّ  باكستان، البنجاب إقليم كان من( 2)

دينة املنّورة، تتلمذ عىل الشيخ عبد احلق املمن بنجاب إىل ه 1323ر قبل سنة وهاَج  صغره،

 دينة املنّورة.امليف ه 1331ي. وكان حّيًا سنة اإلله آبادي املهاجر املكّ 

 .تعريبًا( 65صـ "تاريخ الدولة املكية")

 .201ر املدين، صـتقريظ الشيخ حممد كريم اهلل املهاج "الدولة املكّية باملادة الغيبية"( 3)
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ني، ذلك جالل مّسع  اإلعني، وبهر  العظامء إليك م   بارَ الك   من أهله أحد، وأرى العلامءَ 

 .(1)"واهلل ذو الفضل العظيم ،ن يشاءفضل اهلل يؤتيه مَ 

إىل الشيخ  "ضويةالفتاوى الّر " من أوراق أرسل بعَض قد  اإلمام أمحد رضا وكان

من شهر  16يف  قمت  ر   ه يف رسالة  ، فحّرر انطباعات  املّكي احلرم ةكتبم أمني  إسامعيل خليل 

 ،"هافتاو"من  أوراق   ة  نا بعدّ تفّضل علينا سيّد  " :فكتب ،م1907 -ه1325ذي احلّجة 

رّية إلمتامها يف أقرب حني؛ فإهّنا َح كم األوقات ل ويقارَب  َل أن يسهّ  -عّز شأنه-نرجو اهلل 

ها آ: إّنه لو ر!أقول ، واحلق  !أقول خرًا ليوم املعاد، واهلل جعلها اهلل تعاىل لكم ذ   ،هبا بأن يعتنى

 .(2)"األصحاب ها من مجلةفَ وجلعل مؤل   ،هت عين  ألقرّ  أبو حنيفة النعامن  

ي أمحد أبو اخلري مردادالشيخ  قالأيضا   (4)  :احلنفي املك 

ه يف العلم والفصاحة احلمد هلل عىل وجود مثل هذا الشيخ؛ فإيّن مل أر مثلَ "

سن سبك العبارة يف رسالته نحَو الّصواب  إّن الشيخ قد نحى، وسعة الباع مع ح 

 .(3)"ق له فيها شبهة ودا مريةفيه ودا ارتياب، وَمن طاَلعها مل يب شكي  بال

ي ةكتبم أمنيخليل  رقم الشيخ إسامعيلأيضا   (5)  :قالف احلرم املك 

 املجّدد، شيخ األساتذة عىل اإلطالق، املولوي الشيخ أمحد عاّلمةشيخنا ال"

 

                                                 

 .98، 97مقّدمة، صـ "اإلجازات املتينة"ضمن رسالة:  "رسائل عربية من الفتاوى الرضوية" (1)

 .100، صـّكيامل احلرم ةكتبماجلليل السّيد إسامعيل أمني  عاّلمة( املرجع السابق، كتاب ال2)

 .103حلرم، صـا ةكتبماجلليل السّيد إسامعيل أمني  عاّلمةكتاب ال املرجع السابق، (3)
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 ... إلخ.(1)"رضا

د سعيد بابصيل (6) سطر الشيخ حمم 
(2)  

ة املحمي  افعيمفتي الش    ة،ة وشيخ العلامء بمك 

 إلمام أمحد رضا:ل "الّدولة املّكية" بعدما قّرظ كتاَب  

 .(3)"هذا ما تيّّس يل من نرصة هذا اإلمام الكامل"

ر الشيخ عبد اهلل بن عبد الر   (7) ة املحمي ة:في ة بمفتي  احلن (4)محن رساجحر   ك 

 د هبم يف األعصار واألمصار، وجدَّ  قد أوجد العلامءَ   أّما بعد: فله احلمد"

                                                 

 .269إسامعيل خليل، صـبن الشيخ السّيد  :1تقريظجالئل التقريظات،  "الدولة املّكية"( 1)

َصيل احَلرَضمي املّكي الّشافعي، مفتي الشافعّية وشيخ العلامء بمّكة املكّرمة، ( 2) حممد سعيد باب 

لد هبا عام  يني السّيد أمحد زَ ، وتلّقى من علامء املسجد احلرام يف عرصه، وداَزم ه1245و 

حالن وختّرج عىل يَديه، أخذ عن الشيخ رمحة اهلل الكريانوي أيضًا، ثّم تصّدر للتدريس دَ 

نّي أمينًا، ثّم تويّل اإلفتاء، تويّف  باملسجد احلرام، وأخذ عنه الشيخ عبد القادر املندييل وغريه، ع 

ل ويحّدث الََبَ املاإلمام أمحد رضا ")ه. 1330بمّكة املكّرمة سنة  ، "وعلامء مّكة املكّرمة ي 

 ملتقطًا وتعريبًا(. 252، 251صـ

 .274الشيخ حممد سعيد باب َصيل، صـ :2تقريظجالئل التقريظات،  "الّدولة املّكية"( 3)

لد4) تعّلم يف جامعة ، وه1293مّكة املكّرمة سنة  يف ( الشيخ عبداهلل بن عبد الّرمحن رساج، و 

د، ثّم أقام يف أستانبول عدة سنني، ويف آخر أّيام عهد العثامين األزهر ثّم دار بعض بالد اهلن

كان مفتي األحناف، ويف عهد اهلاشمي كان قاضيًا، ثّم هاجر إىل أردن إىل أن تويّف يف عامن 

فن يف عامن.ه 1368سنة   ملتقطًا وتعريبًا(. 105صـ "تاريخ الدولة املكّية")                      ود 
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هم متام التبيني، ع يف قلوهبم من األرسار واألنوار ما أوزعت به نفوس  ين، وأودَ دّ ال

الفّهامة اهلامم والعمدة الدّراكة، أدا!  عاّلمةوضامئرهم كامل التحقيق واليقني، وإّن منهم ال

 .(1)"رلآلخ   كم ترك األّول  "القائل املاهر:  الذي حّقق لنا قوَل  ،ك العلامء األعالمإّنه مل  

ييني د  كتب الشيخ عبد اهلل بن حممد صدقة ز   (8)  حالن اجليالين املك 

ه ماّدت   ه وغزارة  التصانيف الداّلة عىل وفرة اّطالع   صاحب": قائاًل عن اإلمام

 إدّا يه، ودا أمرًا مشكاًل فتح صياص   إدّا قًا ه، اإلمام الذي ما ترك بابًا مغلَ وطول باع  

 .(2)"م الكاملضل واهلاميه، جناب األستاذ الفاح مبان  أوَض 

مةبن الا السي د حسني حرب (9)  :قائال   السي د عبد القادر الطرابليس عال 

النحرير، والفّهامة الشهري، حامي املّلة املحمدّية الظاهرة، وجمّدد  عاّلمةال"

 .(3)" مودانا الشيخ أمحد رضاي وقدويت  أستاذ   ،املئة احلارضة

 

 

 

                                                 

مفتي  الشيخ عبداهلل بن عبد الّرمحن رساج :3تقريظ جالئل التقريظات، "ّكيةالّدولة امل"( 1)

 .276، صـاحلنفية بمّكة

 .286، 285، صـاجليالين حالنيني دَ الشيخ عبداهلل بن حممد صدقة زَ  :9تقريظاملرجع السابق،  (2)

عبد القادر العاّلمة املرحوم السّيد بن احسني السّيد الشيخ  :23تقريظ( املرجع السابق، 3)

 .309، صـاملدّرس باملسجد النبوي الطرابليس
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ل السي د أمحد (١0)  يف املدينة املنورة: (1)املهاجر عيل بن سج 

ذو التصانيف الشهرية،  ،الفّهامة الفاضل الكامل عاّلمةق الق  املحّقق املد"

مودانا املولوي وليفات الكثرية، جمّدد املئة احلارضة، شيخنا وأستاذنا آوالت

 ... إلخ.(2)"رضا أمحد

مةقال ال (١١)  :(3)امي األزهري األمحديعيل الش   بن موسى عال 

املؤّيد لنور قلوهبا ويقينها الشيخ  ،د هلذه األّمة أمر دينهااملجد   ،إمام األئّمة"

 ...إلخ. (4)"أمحد رضا

                                                 

فوري احلسينيعيل حممد بن عيل أمحد الشيخ العامل ( 1) ثّم الطوكي، أحد العلامء املَبزين يف  الرام 

لد ونشأ يف مهد العلم، وقرأ عىل عّمه العاّلمة حيدر عيل  اإلنشاء والشعر والتاريخ الطّب. و 

يل، وأخذ عن املفتي صدر الّدين احلنفي الدهلوي، ثّم عاد إىل بلدة الطوكي، ثّم ساَفر إىل ده

طوك وتطّبب عىل عّمه املذكور. وكان مداعبًا مزاحًا، حلَو املنطق، حسَن املحارضة، مليَح 

رسالة يف "، و"ترمجة تزك جهانگريي"، و"ترمجة تاريخ الواقدي"له: الشامئل، متنَي الديانة. 

 ه1318. مات سنة ثامن عرشة وثالثمئة وألف "وّيني القاطنني باهلندمَ أرشاف الكيالنّيني احلَ 

 (.153، 1/152حرف األلف،  "نثر اجلواهر والدرر")                                       .ببلدة طوك

 .322أمحد عيل اهلندي الرامفوري، صـالسّيد الشيخ  :29تقريظ جالئل التقريظات، "الدولة املّكية"( 2)

ولكن  ،، كان من الّشامه(1331لشيخ الرشيف موسى بن عيل الّشامي )كان حّيًا يف عام ( ا3)

، مدّرس  باملسجد النّ  بوي.تعّلم يف جامعة األزهر، ثّم هاَجر إىل املدينة املنّورة، عامل  مالكي 

 تعريبًا(. 124صـ "تاريخ الّدولة املّكية")

 .352عيل الّشامي، صـ بن الشيخ موسى :39ظتقريجالئل التقريظات،  "الّدولة املّكية"( 4)
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 (1)أمحد اخلياري ياسني الشيخ شيخ العلوم والطريقةكتب  (١2)

 بقوله: رضا ناعتًا الشيخ أمحد  م سّيد اخلليقةرَ بحَ  وهو

 ،وفريد األوان ،ماندين، وحيد الزَّ لح  رقاب امل  يف  وحسام   ،ثنيإمام املحد   هو"

 ...إلخ. (2)"خان مودانا الكامل السّيد أمحد رضا

مةخط  ال (١3)  :(3)بهاينإسامعيل الن   بن يوسف عال 

 ،دينة املنوّرةأهل امل الطاهرة والعرتةة أهل السنّ من األفاضل  ي بعض  طلب منّ 

                                                 

لد يف بلدة مرص املنصورة، وتعّلم يف جامعة ه(1344( الشيخ ياسني أمحد اخلياري )ت1) ، و 

، شيخ القّراء يف املدينة  األزهر، ثّم هاَجر إىل املدينة املنّورة، حافظ القرآن الكريم، عامل  شافعي 

 الشيخ ياسني اخلياري، "أعالم من أرض النبّوة")  النّبوي. املنّورة، مدّرس  باملسجد

 تعريبًا(. 125صـ "تاريخ الّدولة املّكية"و ملتقطًا. 123-122صـ

ولة املّكية"( 2)  .356الشيخ ياسني أمحد اخلياري، صـ :41تقريظ جالئل التقريظات، "الدَّ

نسبته إىل  ،القضاء ( يوسف بن إسامعيل بن يوسف النَبهاين الَبريويت الّشافعي، أديب، من رجال3)

م"، استوطنوا قرية "فلسطني"من عرب البادية بـ "بني َنبهان" ز  لد "إج  ه 1266، وهبا و 

رًا، فعاد إىل "املدينة"، وساَفر إىل "مرص"ونشأ، وتعّلم باألزهر بـ قريته وتويّف هبا  جماو 

ّصلوات عىل أفضل ال"جمّلدان، و "جامع كرامات األولياء"فاته النفيسة: من مؤلَّ ه. 1350

األنوار املحّمدية "، و"حّجة اهلل عىل العاملني يف معجزات سّيد املرَسلني"، و"سّيد الّسادات

يف جمّلد ضخم، وهو من  "شواهد احلّق يف اداستغاثة بسّيد اخلَلق"، و"خمترص املواهب اللدّنية

 ."سعادة الداَرين يف الّصالة عىل سّيد املرَسلني"فاته وأنفسها، وع مؤلَّ أمتَ 

 ملتقطًا(. 8/218 "األعالم"و .ملتقطاً  1109-2/1107 "فهرس الفهارس")
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باملادة ولة املكيّة الدّ " بـى هذا الكتاب املسمّ  ظَ د أمني رضوان أن أقر  وهو السيّ 

ه من أّوله إىل آخره، قرأت   ،اهلندي الشيخ أمحد رضا عاّلمةاإلمام ال تأليف "الغيبية

 ه إدّا قها هلجًة، وأقواها حّجًة، ودا يصدر مثل  ينّية وأصدَ ع الكتب الد  ه من أنفَ فوجدت  

 .إلخ... (1)"فه وأرضاهفريض اهلل عن مؤل   ،حريرن عاّلمة  و ،كبري عن إمام  

قال موالنا السي د حممد عثامن القادري (١4)
(2): 

بدعة، ل، قامع الهر، ووحيد العرص، الفاضل الكامل، العامل العام  فريد الدَّ "

 ي حمّمد أمحدمودانا احلاج سّيد   ،مانق، اإلمام اهلامم هلذا الزّ ق  ق املدنارص السنّة، املحق  

 ...إلخ. (3)"رضا

ان:محن الد  الر   قال موالنا الشيخ عبد (١5)  ه 

الذي شهد  ،هر واألوانمان، واحد الدّ الزّ  عاّلمةاسخني، زبدة الفضالء الرّ "

 .(4)"رد اإلمامالبلد احلرام بأّنه السّيد الفَ  له علامء  

 :املالكي قال موالنا الشيخ عابد بن حسني (١6)

ن العميم، مَ  تن والرَشّ رن ذي الف  يف هذا القَ  ،ه القويمإلحياء دين   ملا وّفق اهلل "

رام، لني، سّيد العلامء األعالم، وفخر الفضالء الك  ن ورثة سّيد املرَس أراد به خريًا م  

                                                 

 .ملتقطًا 360إسامعيل النَبهاين، صـبن الشيخ يوسف  :44تقريظجالئل التقريظات،  "الّدولة املّكية"( 1)

 .132صـ "تاريخ الدولة املكية"ذكره يف ( 2)

 .382خ السّيد حممد عثامن القادري، صـالشي :55تقريظجالئل التقريظات،  "الّدولة املكية"( 3)

سام احل"( 4)  .97الشيخ عبد الّرمحن الدّهان، صـالّلمم امللكية والتسجيالت املّكّية، ، "رمنيح 
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 العامل العامل ،ضا يف كّل وطرري والعدل الر  أمحد الس   ،ينوسعد املّلة والدّ 

 .(1)"اإلحسان، حرضة املوىل أمحد رضا ذو

 :ين أمحد املهاجر املدينقال الشيخ ضياء الد   (١7)

م هر، اإلمام اهلامين واملّلة، وحيد العرص، فريد الدَّ إمام أهل السنّة، جمّدد الدّ "

عامد اإلسالم  ،هذا القرن باحلّق  كان جمّددَ  املصطفى أمحد رضا  عبد اه  الشَّ  عاّلمةال

عظيم الَبكة بطاًل جليالً  "أعىل حرضة"كان سّيدنا  ،وحمافظ السنّة ،يف الواقع

 .(2)"ومآثره التجديدّية العظيمة ،لمّيةوخدماته الع   ،ةينيبأوصافه الد  

 الشيخ حممد مجال بن حممد األمري بن حسني املالكي:كتب  (١8)

 .(3)"املفرد، والسّيد احلَب األجمد، شيخنا الشيخ أمحد رضا خان   عاّلمةالعامل ال"

 

 

 

 

                                                 

 .86مفتي املالكّية الشيخ عابد بن حسني، صـالّلمم امللكية والتسجيالت املّكّية،  "حسام احلرَمني"( 1)

 .17، 16صـ  "ضل املوهبيالف": مقّدمة ( انظر2)

ولة املّكية"( 3) مفتي و ةيار احلرميّ س واإلمام بالد  املدر   ا :14 تقريظجالئل التقريظات،  "الدَّ

 .296، صـنية الشيخ حممد مجال بن حممد األمري بن حساملالكيّ 
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د خمتاركتب  (١9)  :(1)عطارد اجلاوي بن الشيخ حمم 

رصاح، فكأّنه من  مان، وأّن كالمه حق  قني يف هذا الزّ حق  امء املسلطان العل"

هره اهلل تعاىل عىل يد هذا اإلمام، وهو سّيدنا ومودانا، خامتة أظ معجزات نبّينا 

ومحاه من  ،مّتعنا اهلل ببقائه ،ي أمحد رضا خانني، سّيد  نّيوعمدة العلامء الس   ،قنياملحق  

 .(2)"بّيني والصّديقنيوإّيانا يف زمرة النّ ، وحرشه اهلل اً ن أراد به سوءمجيع مَ 

 :(3)ضارأمحد املح   بن الشيخ عيل كتب (20)

ن سمن احل   ها يف غاية  وإمعان، فألفيت   تأّمل   سالة نظرَ يف هذه الرّ  إيّن قد نظرت  "

 ...!مانن أغاث اهلل به املسلمني يف هذا الزّ مَ  وهي مجع   والتحقيق واإلتقان، كيف دا

 .(4)"ل الشيخ الفاضل أمحد رضا خان  الكام عاّلمةال

                                                 

لد يف أندونيسيا، ثّم هاَجر إىل مّكة املكّرمة يف سنة 1) ( الشيخ حممد خمتار بن عطارد اجلاوي، و 

، عارف باهلل عامل  شافعي، بارع يف الفلكيات، مدّرس باملسجد ه1349، وهنا تويّف ه1321

نه كبار  العلامء من العرب والعجم، وله مصنَّفات منها: عاحلرام، وكان بيته أيضًا مدرسة، وأخذ 

ثني بمسلسالت األحاديث األربعني" مجع الشوارد من مرويات "و "إوحاف الّسادة املحد 

ولة املّكية") ."املوارد يف شيوخ ابن عطارد"و "دعطار   ابن  تعريبًا( 115، 114صـ "تاريخ الدَّ

ولة املّكية"( 2)  .304الشيخ حممد خمتار بن عطارد اجلاوي، صـ :19تقريظجالئل التقريظات،  "الدَّ

سًا يف املسجد النّبوي، أحد علامء الّشافع( 3) ية، أرسته الشيخ السّيد عيل بن أمحد املحضار، كان مدر 

 .(تعريباً  121 صـ "تاريخ الدولة املكية"من حرضموت اليمن من الساداة احلسينية باعلوية. )

ولة املّكية"( 4) ضار، صـ :30تقريظ جالئل التقريظات، "الدَّ  .324الشيخ عيل بن أمحد املح 
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 :(1)الشيخ عبد احلميد بن حممد العط اركتب  (2١)

م أمحد رضا خان، أحد مشاهري ق، املوىل اهلامق، الدّراكة املحق  املدق   عاّلمةال"

 .(2)"علامء اهلند األعالم

الشيخ السي د يوسف عطاء البغداديقال   (22)
(3): 

 .(4)"، سّيدي الشيخ أمحد رضا خان القادريمودانا الفاضل صاحب العرفان"

 :(5)مشقييد الدِّ د أمني سو  الشيخ حممقال  (23)

 ق، الشيخق، اللوذعّي املدق  امة الشهري، األملعي املحق  الكبري، والفهّ  عاّلمةال"

 

                                                 

مشق ( 1) فن بمقَبة الدَ ه1336عبد احلميد العّطار، العامل املشارك، تويّف بد  حَداح، قرب قَب ، ود 

  .(1/650حرف العني،  "نثر اجلواهر")                 الشيخ بكري العّطار. 

ولة املّكية"( 2)  .373العّطار، صـ أديب الشيخ عبد احلميد بن حممد :51تقريظجالئل التقريظات،  "الدَّ

ينية س الشكان مدر   ،عامل  باحلديث، بغدادي ه(1371)ت ( يوسف بن حممد نجيب العطا3) عبة الد 

 (.8/253 "األعالم")          له: رسالة يف علم احلديث. ،العالية يف جامعة آل البيت ببغداد

ولة املّكية"( 4)  .381الشيخ السّيد يوسف عطاء، صـ :54تقريظ جالئل التقريظات، "الدَّ

ي  5)
املولد والوفاة  ( حممد أمني بن حممد بن عيل سَويد فقيه مناظر، له علم  بالفرائض، د َمشق 

 "اهلند"و "تركيا"، وقام برحالت  إىل "األزهر"ـوب "د مشق"ـتعّلم ب ،ه(1355)ت

مة، وألقى "املغرب"و "اليمن"و "ب خارى"و مّدة سنة، ودّرس  دروسًا عاّمًة يف مّكة املكرَّ

مشق، وصنّف  ، "تسهيل احلصول عىل قواعد األصول"أصول الفقه يف معهد احلقوق بد 

 (.6/44 "األعالم")                ."رآنعلوم الق"و
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 ...إلخ. (1)"أمحد رضا خان

د الدِّ قال  (24)  :(2)مشقيالشيخ حمم 

 لفاضل الشيخالعامل ا ،ئملعيد املبدا الكني امللحوظ بعنايةد الّس مرش  "

 .(3)"!وي، أسكنه اهلل تعاىل اجلنّة بفضله وكرمه، آمنيل  ي  الََبَ  اهلندي رضا خان   أمحد

 ،اً دد  بكونه جمبعبقرّيته وإمامته و لامء من العامَل اإلسالميكام أقّر هؤداء الع

 عبقرّيته وإمامتهعن  "انالباكست"و "اهلند"اعرتف جّل علامء أهل السنّة يف  كذلك

ولة الدّ "جع التقاريظ اجلليلة يف افلري يد التفصيل عن ذلكمن ير، فاً دد  بكونه جمو

حياة املوات يف بيان سامع "و، (4)"ةوارم اهلنديّ الّص "و ،"حسام احلرمني"و ،"املّكّية

 .لإلمام أمحد رضا "جف ندوة املنيني برَ فتاوى احلرمَ "، و"األموات

 وفاة اإلمام

وقت  ،م1921ه/1340 رياخلصفر  25 تعاىل ذا اإلمام إىل رمحة اهللاروحل ه

ن لقد صدق مَ  ،"يلي  رَ بَ "ببلدة  "حّي عىل الفالح"ن: صالة اجلمعة أوان قول املؤذ  

ولكن هذا املروحل مل يكن عاملًا فقط، بل كان عبقرّي  ،"موت العامل موت العاملَ "قال: 

                                                 

ولة املّكية"( 1) مشقي، صـ :56تقريظجالئل التقريظات،  "الدَّ  .387الشيخ حممد أمني سَويد الد 

 .تعريبًا( 133صـ "تاريخ الدولة املكية"الشيخ حممد الدمشقي، ولد يف دمشق وسكن يف إستانبول. )( 2)

ولة املّكية"( 3) مشقي، صـ :59تقريظظات، جالئل التقري "الدَّ  .391الشيخ حممد الد 

وارم اهلندّية"( 4) ، مجع ه(1380َحشَمت  عيل خان الَلكنوي )ت عاّلمة: ملناظ ر اإلسالم ال"الصَّ

 ."حسام احلرَمني"أهل السنّة واجلامعة يف اهلند وتقاريظهم عىل  ءفيه تصديقات علام



 94  أحمد رضاحياة اإلمام   

 ،ك فراغًا دا يم،أ، ويستمّر الفراغ إىل اآلناإلسالم وإمام أهل السنّة واجلامعة، فرت

 .باهلل إدّا ة ودا حول ودا قوّ  "قبض العلم يكون بموت العلامء" :فكام ورد

قبل اروحاله بخمسة  بحساب اجلّمل وفاته وكان اإلمام املروحل استخرج سنةَ 

ن ف   من هذه اآلية:ه 1339رمضان سنة بر أشه    م 
م ب آن َية  َطاف  َعَلي ه  ة  ﴿َوي  ضَّ

﴾ َواب  آمني  ،خرياً  فجزاهم اهلل تعاىل عنّا وعن مجيع املسلمني ،[15]اإلنسان: َوَأك 

وصىّل اهلل ، الة وأكرم التسليموعىل آله وصحبه أفضل الّص عليه  ،األمني بيبجاه النّ 

 وسّلم آله وصحبهعىل سّيدنا ومودانا حممد و ،تعاىل عىل خري خلقه ونور عرشه

 !.نيملرّب العاواحلمد هلل أمجعني، 

 

 

 

 

     
 



 

 

 
 

 "دافع الَبالء"لناعتِي املصطفى بـ
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ِ  امل  ،يهلد   ورائي،د  ن  ه   هبار   ةمن حمل    (1)ن  خا ة اهللرامكحممد  شيخال :لسر

 ه1٣11 ةاآلخر ىاد/ج  ٢1تاریخ 

 السؤال

 (٢)"ةالتاجي   ةالالص  " ة  اءقر ن  أمن  ،زید   يعید   ن ماأین بشالد   یقول علامء ذاما

 ا  كرش كونهو ؛قاتل سم   كذل ، وتعليم  ةئسي   ة  وبدع حمض ك  رش (٣)"دالئل اخلریات"و

                                                 

ي  الشيخ كرامة  ( 1) ر املك   الشيخ احلاج  إمداد اهلل املهاج 
، هو خليفة  حرضة   .اهلل خان 

م  الل  وهي:  (٢) يِّ   ه  لِّ عىل س  الع  ص  اق و  الُب  عراج و 
امل  ب  الت اج و 

اح  ٍد ص  والن ا حم  م  م  نا و 
ع الب الء  ،ل مد 

اف  د 

امل  و 
حط  الق   و 

 
اء ب  الو  ضو  األل   ر  وع  ا ،و  شف  رفوع  م  كت وب  م  ه م  ل م سم  الق  وش  يف الل وح و  نق  ي   ،م   د  س 

م ج  دس   ،الع رب والع  ق  ه م  نو   جسم  ر  م  ط ه  ط ر  م  ع  م ر  يف البيت  م  احل ر  حى  ،و  مس  الض  جى ش  ب در  الدُّ

ىل ن ور   در الع  هف الورى مصباح الظ ل م ص  يل الش   ،اهل دى ك  فيع   األ مم ،ي مج  ب  اجل ود  ،ش 
اح  ص 

م ر  ه   واهلل  ،والك  م 
اص  جُب ،ع  هو  م 

اد  بهوالُب   ،یل  خ  رك  رهملاو ،اق  م  ف  راج  س  ة  امل نته   ،ع  در 
هوس  قام   ،ى م 

طل وب ه  م 
ني  قاب  ق وس  ه ،و  ود  قص  امل طل وب  م  امل   ،و  ود  و  ه قص  ود  وج  يِّ  ،م   س 

لني   د  ات م   ،امل رس   ،الن بني    خ 

فيع   ریبني   نيس  أ   ،امل ذنبني   ش  محٍة للعامل ني   ،الغ  ة   ،ر  اح  قني   ر 
اش   امل شتاقني   ،الع 

اد  ر  مس   ،م  فني   ش  ار   ،الع 

الكني   اج الس 
صباح   ،ِس  بني   م  اكني   ،امل قر   وامل س 

 
باء ر   والغ 

 
قرآء بِّ الف   يِّ س   ،حم 

ل   د  ب ي   ،نيالث ق  م نياحل   ن   ،ر 

بلت ني إمام   ت   ،الق  سيل  ینو  ار  ني ،نا يف الد  ب  قاب  ق وس  اح  ب وب   ،ص  بِّ امل   حم  بِّ ر  ر   ،غرب نيامل   َقرشق ني و 

دِّ  ني ج  احل س  ن  و  ل   ،احل س  موىل الث ق  والنا و  م  حم  م   أيب ،نيم 
اس  بد  اهللالق   بن ع 

ن ن ور   ن ورٍ  ،د  ا ، اهلل م  یاأُي 

وا !ن ور  ج  اله  ب  امل شت اق ون   لم  س  ليه وآله و  لُّوا ع  ! ص   .تسليام 

الة عىل الن بي املختار"( أي: ٣) اهلل  عبد للشيخ أيب "دالئل اخلریات وشوارق األنوار يف ذكر الص 

ّ  سنة حممد بن سليامن بن أيب بكر اجلزويل )السمالين الَقرش   ، وهذا ه 854یف احلسني، املتو

الة عىل الن بي   یواظب بقراءته يف املشارق واملغارب. الكتاب آیة  من آیات اهلل يف الص 

= 
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 ءباوالو   ءالبال دافع" مثل:  الن بي مدح   يف كي ةرش   كلامت   "ةالتاجي ةالالص  " يف هن  أل

 عىل الن بي ةالالص   من يغة  الص   هذه ن  أل ة  ئسي   ة  بدع هكون  و ؛"لحط واملرض واألوالق  

 ."ننيبمآت الس    هبعد خمرتعة  

 عليه ةالالص   من املقبولة يغةلص  ا هذهب رد  و  ال": لكعن ذ و جميبا  مر  یقول ع  و

   حمب   زدیاد  ا عىل وباعث   ،ةكللخری والُب ب  وج  م 
 ،ةالعربي  بل هجا زید   ، هت 

ا ال، وءلدفع البال سبب    هن  أ يیدر ال  فقال يف ، هللو اهف ياحلقيق افع  د  أم 

عن  ن صدر  إو ،جماز   "البقل   بيع  الر   نبت  أ" :مؤمن رجلٍ  قول   ن  أ :(1)"ترص املعاينخم"

ان  اهلل  : تعاىل هقول :امهحد  أ ،يعن ملا ند  الين جلادك شاهناهو ،(٢)ة  فحقيق افرٍ ك ا ك  م  ﴿و 

﴾ م  يه 
أ نت  ف  هب  م  و  ذِّ ي ع 

﴾ :والثاين ،[٣٣ ]األنفال: ل  ني 
امل   ع  ل  مح  ة  لِّ ن اك  إ ال  ر  ل  س  ا أ ر  م   ﴿و 

 كذل ىلإ وینضم   .!؟ هعام والدت   يف القحط العام   دفع وباء  ی   لأ [.1٠٧ ]األنبياء:

ي ا ﴾ القرآن: ليل يفاخلدنا جُبیل مقال سي  
ك  ما  ز  ال   غ 

ب  ل ك   ه 
فصار  ،[1٩ ]مریم: ﴿أل 

ي جُبیل ن  أل ؛قول زیدٍ  حدِّ  عىل -هللبا اذ  يعوال - ا  كمَقرش   جُبیل   ، ''ابه  و'' هنفس   یسم 

 ."!و جوابناهف زیدٍ  جواب   كانفام 

                                                 

= 

 (.1/5٧٩ "كشف الظنون")

الدین مسعود بن عمر بن  مام سعدإلل "املخترص من رشح تلخيص املفتاح يف املعاين"( أي: 1)

 ٧٢٢لد سنة و   ،لشهری بالتفتازايندیب احلنفي امة الفقيه األال  راساين العروي اخل  اهلل اهل   عبد

 (.6/٣٣4 "هدیة العارفني")                  .ه٧٩٢م سنة ند يف املحر  بسمرق   وتويف  

 .٣4ـأحوال إسناد اخلُب، ص "خمترص املعاين" (٢)
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فقد  ،ظامخ الع  یالعلامء واملشا رٍی منثك عمل   ةيغالص   هذه عىل ىجر ذ قدإو

 كذا الَقرش  همن  ص  خل  تی لن هنفس   زیدا   ن  أ والطریف   !نيكمَقرش عند زیدٍ  انوا جيعا  ك

 !.يانشغلا ة  ورافع ،لاأل ة  دافع یة  دوواأل قاتل   السم   ن  أب هنفس   ر  حيث یق   ،املزعوم

ب طي  أ" هدتقصي يف "دافعا  " يه یسمِّ  (1)يلوهث الد  املحدِّ  هللا ويلُّ الشيخ و

 .ذا املخترصها هیسع ال ة  ثریك ىخرأ ةدل  أ كناهو ،(٢)"مغ  الن  

ا ام  أ ، وتعليلهم بأّن  ا بدعة  سي ئة   سننيالت ئابعد م يغالصِّ  هذه ت  فأل   قوهلم: إّن 

 طب  خ   أقری   هنفس   ا  زید ؛ ألن  زیدٍ  هةسفا عىل دليل   یضا  أذا هف ،یف من عهده الَقرش  

                                                 

لد اهلندي  "شاه ويل اهلل"املعروف بـالرحيم العمري  بن عبدأمحد  (1) ث: و  الدهلوي املحد 

فات ويله. 11٧6، ومات سنة 1114ال عام شو  4 كتاب "اهلل يف احلدیث وفقهه:  ومن مؤل 

ى أ"يف فقه احلدیث بالعربية، رت ب فيه أحادیث  "املسو  بالفارسية  "املصف ى"، وله أیضا  "املوط 

أ"رشح فيه  ة اهلل البالغة"، وله "املوط  القول "و "االنتباه يف سالسل أولياء اهلل"و "حج 

ات الن بي األمني"و "اجلميل  "أنفاس العارفني"و "فيوض احلرم ني"و "الدر  الثمني يف مبَقرش 

محن يف ترجة القرآن"و "إزالة اخلفاء عن خالفة اخللفاء"و  وغری ذلك. "فتح الر 

 (.5/146 "هدیة العارفني". وملتقطا   11٢1، ٢/111٩، 6٣٢ ر: "فهرس الفهارس") 

اهلل بن  ین أمحد ويل  الد  قطب  لشيخ اإلمام اهلامم ل "رب والعجمد العم يف مدح سي  غ  ب الن أطي  " (٢)

 إىل رمحة اهلل سبحانه ظهریة یوم السبت تويف   ین العمري الدهلوي.حيم بن وجيه الد  الر   عبد

بمدینة دهيل فدفن عند والده خارج  سلخ شهر اهلل املحرم سنة ست وسبعني ومئة وألف

 (.ملتقطا   4٢8، 4٢٢، 6/41٠، ٧55 حرف الواو، ر: "اطرنزهة اخلو")               .البلدة
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فأ يالت اجلمعة عىل املنُب  هذه يفدیث من احل یه دليل  ل لد  ه ،(1)يلوهسامعيل الد  إا هل 

 ب عند زیدٍ ط  اخل   هذه ءة  ! قراهللسبحان ا ؟! ن بيزمن ال يف ل فت  أ هيم أ ؟!بط  اخل  

 هاخذفيت   عىل الن بي  ةاليغ الص  من ص   تعاىل هللا ن إىلبوقر  امل هصن ف ا مام  أ، ة  سن  

 فضل  أ أیضا   ا عندنات  فقراء عليه ةاليغ الص  من ص    هثر عنأ ما ،نعم !ةئسي   ة  بدع

ب يالت ةاليغ الص  ن ص  كول ،حبُّ وأ  كال ة  ي  اسخون والصوفالر   ا العلامء  هرت 
يف  لونام 

ٍد وش   حالة   ني املحبوب غوث الثقل   سي دنام همنو ،جائزة  كذلك بدیعةٍ  كلامٍت وٍق بوج 

ا الشيخ هورد  أ التي ةيغ الص  كثریا  من الصِّ و ،(٢)القادر اجليالين يخ عبدالش بحاينالس  

                                                 

لد بدهيل الثنتي  ويل الغني بن هو إسامعيل بن عبد( 1) حيم العمري الدهلوي، و  اهلل بن عبد الر 

عَقرشة من ربيع الثاين سنة ثالث وتسعني ومئة وألف. وقتل لست ليال بقني من ذي القعدة 

بالفاريس،  "الرصاط املستقيم". تصانيفه: "باالكوت"سنة ست وأربعني ومئتني وألف بـ

 .باهلندي "تقویة اإلیامن"و "إیضاح احلق الرصیح يف أحكام امليت والرضیح"و

 ملتقطا (. ٧1-٧/66، ٩٩ حرف األلف، ر: "نزهة اخلواطر")

 ین،الد   األولياء، حميي م  ل  وة، شيخ اإلسالم، ع  د  الشيخ، اإلمام، العال، الزاهد، العارف، الق   (٢)

، ييل، احلنبيل، شيخ بغدادنكي دوست اجل  اهلل بن ج   صالح عبد القادر بن أيب حممد عبد أبو

سعد  ه عىل أيب، فتفق  ا  وقدم بغداد شاب  ، يالن يف سنة إحدى وسبعني وأربعمئةبج   مولده:

ّ  غالب الباقال   من أيبوِمع ، مياملخرِّ  طالب اليوسفي،  اج، وأيبين، وجعفر بن أمحد ال

 دامة، وخلق.ین بن ق  الد   قالغني، والشيخ موف   معاين، واحلافظ عبدالس   ث عنه:حد   ،وطائفة

 صالح   يالن إمام احلنابلة وشيخهم يف عرصه، فقيه  القادر من أهل ج   كان عبد"قال السمعاين: 

قال  ."اسالدب   ادا  معة، وصحب الشيخ مح  كر، دائم الفكر، ِسیع الد  ، كثری الذ  ریِّ  خ   ن  یِّ د  

إىل  ضت  وِّ بباب األزج، فف   لطيفة   سعد املخرمي قد بنى مدرسة   كان أبو"وزي: اجل   ن  اب

= 
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= 

، ت  م  ص  و   ت  م  هد، وكان له س  بالزُّ  ت  ي  اس بلسان الوعظ، وظهر له ص  م عىل الن  القادر، فتكل   عبد

 باط، ویتوب عنده يفإىل الر   ور بغداد مستندا  اس، فكان جيلس عند س  بالن  وضاقت املدرسة  

س ب يف ذلك العوام، وأقام فيها یدر  عت، وتعص  س  املدرسة وو   رت  ، فعمِّ كثری   لق  املجلس خ  

العزیز  الشيخ عبد سمعت  "احلسني عيل بن حممد:  قال شيخنا احلافظ أبوو. "ویعظ إىل أن تويف  

لشيخ ا إال  بالتواتر  أحدٍ  إلينا كرامات   قلت  ما ن  "افعي یقول: الم الفقيه الش  الس   بن عبدا

القادر بغداد يف سنة ثامن وثامنني  دخل الشيخ عبد": "تارخيه"ار يف قال ابن النج  و ."القادر عبد

ى أحكم احلسني بن الفراء، حت   اخلطاب، واملخرمي، وأيب ه عىل ابن عقيل، وأيبوأربعمئة، فتفق  

اشتغل زكریا التُبیزي، و واخلالف، وسمع احلدیث، وقرأ األدب عىل أيب األصول والفروع

يف اخلراب  واملقام   والسياحة   واملجاهدة   والریاضة   م اخللوة  الز   ز فيه، ثم  بالوعظ إىل أن بر  

 العظيم، فعقد جملس   ع له القبول  لق، وأوق  ره للخ  أظه   اهلل   إن   اس، ثم  حراء، وصحب الدب  والص  

ف زیارة والنذور، وصن  درس وأفتى، وصار یقصد بال عىل لسانه، ثم   ر اهلل احلكمة  الوعظ، وأظه  

القادر تسعني  عاش الشيخ عبد ."عىل لسان أهل الطریقة عالٍ  يف األصول والفروع، وله كالم  

 عه خلق  ني ومخسمئة، وشي  ، وانتقل إىل اهلل يف عارش ربيع اآلخر، سنة إحدى وست  سنة  

جاء "و "حتفة املت قني وسبيل العارفني"من تصانيفه:  .فن بمدرسته حيصون، ود   ال حزر الر 

نية"و "رسالة الغوثية"و "واالنتهاء الربانية يف األوراد  الفيوضات"و "الغيب فتوح"و "الغ 

الة عىل الن بي "و "القادریة معراج لطيف "و "مراتب الوجود"و "الكُبیت األمحر يف الص 

 ادر،الق الشيخ عبد-5٢٢٧ ر: "سری أعالم النبالء")وغری ذلك.  "یواقيت احلكم"و "املعاين

 (.5/48٠ "العارفني هدیة"و ملتقطا . 6٠6، و6٠٣-6٠٠/1٢
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ا الباب، هذ يف ةمستقل   ة  رسال وله، (٢)"ذب القلوبج  " يف (1)يلوهث الدِّ املحدِّ  احلق   عبد

فر رشح س  " يفذكر و ة،تي  اليغ الص  ظام من الصِّ الع   خ  یاملشا هفصن   ما ا جيع  يهف درج  أ

 من ة  ادیزف وى ذلكما س  و ، يبعن الن   ة  ثورأم ة   صيغنيثوثال ة  ت  س (٣)"ةعادالس  

 .!!(5)تعاىل هللوالعياذ با ،نيكالء مَقرشهؤ ل جعل جيع  هاجلا ید  فز   ،(4)نيوالتابع ةحابالص  

                                                 

ث احلنفي اهلل أبو الدین بن سعد احلق  بن سيف عبد (1) ي حممد الدهلوي املحد   املتخل ص بحق 

ّ  سنة تامل : بلغت تصانيفه مئة جمل د منها: "سبحة املرجان"، قال مؤل ف ه1٠5٢و

فاريس،  "ة اللمعات يف رشح املشكاةأشع  "و "األخيار يف أِسار األبرار أخبار"

اب القلوب إىل دیار املحبوب"يف العقائد فاريس، و "اإلیامن وتقویة اإلیقان تكميل"و  "جذ 

رة، و  "زبدة اآلثار يف أخبار قطب األخيار"فاريس، و "دیوان شعره"يف أحوال املدینة املنو 

فر السعادة"و "زبدة األِسار يف مناقب غوث األبرار"و فتح املن ان يف مذهب "و "رشح س 

ام السنة"و "النعامن طلع األنوار"و "ما ثبت بالسن ة يف أی  فتوح "يف رشح  "مفتاح الغيب"و "م 

 (.5/41٠ "العارفني هدیة")                   للجييل. "الغيب

رة "املحبوب اریداب القلوب إىل جذ  " (٢) بن ین الد   بن سيف احلق   : لعبديف أحوال املدینة املنو 

ّ   "يحق  "ـص بث احلنفي املتخل  هلوي املحدِّ حممد الد   اهلل أيب سعد  ه.1٠5٢ سنة املتو

ا املشهور يف البالد الباكستاني ة فباسمه 5/41٠ "العارفني هدیة") جذب القلوب إىل "(. أم 

 واهلل تعاىل أعلم.  "دیار املحبوب

فر السعادة" (٣) ث هلويالد   حممد أيب اهلل ین بن سعدالد   احلق  بن سيف : لعبد"رشح س   املحد 

ي، احلنفي ّ  سنة تامل املتخل ص بحق   (. 5/41٠ "فنيارعة الدیه")                 ه.1٠5٢و

 .4٠٠، صـباب أذكار النبي  "فر السعادةرشح س" (4)

مٍرو (5)  .انتهى جواب  ع 
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لعقائد  وافق  وم   صحيح   زیدٍ  قول   :عالمالعلامء األ ىلإرفع ی   ال  ؤسال نفإذ  

 خری تعاىل هللم اكوتفصيل، جزا جيبوا بَقرشٍح أ و؟مرٍ ع   م قول  أالح ف الص  ل  الس  

 .!ءاجلزا
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 اجلواب

 
 ،مسل  بیل األبنا الّس  ك  وسل ،مین األقو  نا للد  هداو ،عّلم ما ىلع احلمد هلل

دنا سیّ  ،ملض واألحط واملر  دافع البالء والوباء والق   م عىلوسل   كنا وبار  رب   ىّل وص

 وىلأ   هوصحب هلوعىل آ ،(1)مماأل رض ورقاب  األ ك  مال نا حممد  اوأنا ومك  لوموالنا وما

 .!منیآ ،مر  ك  ود والیض والعطاء وال  الفضل والف

 (2)املصطفى عبد  عىلاأل العيل هی  من فضل نب البالء   ع  قال الفقری املستدف  

  

                                                 

ه. (1) ، وإاّل فحقیقة  ذلك هلل وحد  سبيٌّ
 "اآلثار عاينرشح م  "أخرج الطحاوي يف و هذا وما قبله ن 

لنا »: قال عمر ، 1٨٥، ٣/1٨٤ ،٥1٩٧ :ر، رض املیتةحیاء األإباب  ،کتاب السری

ا ة املسلمنی، وأّن ها إىل أئمّ األرضنی کلّ  رقاب   ذلك أنّ  فدّل "جعفر:  قال أبو «رقاب األرض

عىل حسن النظر منهم للمسلمنی، يف  اها إىل ما رأواإاّل بإخراجهم إیّ  ،هيمخترج من أید   ال

 ."حنیفة  عامرة بالدهم، وصالحها، فهذا قول أيب

أعشى  . وهذا الصحايب سّیدناأ وىل بامللكّیة  ، فالنبي   إذا کان هذا شأن سّیدنا عمر

، ...احلدیث «یا مالك  النّاس ودّیان العرب!»ویقول:   أنشد احلبیب املصطفى  املازي

جممع "يف  هرجال  اهلیثمي وّثق و .2/6٤٤، 6٩02عنه، ر:  "املسند"کام أحرجه اإلمام أمحد يف 

سیأيت املزید يف کتابنا هذا . و٤/٤٣2، ٧٧٤1کتاب النكاح، باب النشور، حتت ر:  "الزوائد

  ، إن شاء اهلل تعاىل.٨6ت احلدیث حت

الّصارم املسلول عىل "املصطفى، أي: غالمه وخادمه، ويف املسألة رسالة مستقلة مساّمة بـ عبد( 2)

ن أنكر التسمیة  بعبد سنداّل للع "النّبي وعبد الّرسول م  ث م  الوقت الشیخ عابد  مة املحد 

= 
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 البالء   هعن هی  نب دفع   ،يیلوالب    ايتکالب    يالقادر ياحلنف ينالس   يمحد رضا املحّمدأ

 .!الءوال   ور  الن   هقلب   ومنح  

 ،ة  نی وخامتوباب   ة  مملقدّ  ن  واب متضمّ ح للّص ض  املخترص املو ذا الواب  ه

 .!ة  رهزا ة  وفائد ة  رهقا ة  عائد عىل ة  تویحم ملرام،اید هلزام ومتمتام اإلإ يف ة  ماملقدّ ف

 ةرهالقا ةالعائد

 زید   لامت  کاملفتون،  ة  املجنون وفتن م بالء  كم عنكنبی   ع  ف  املسلمون! د   اأهّي 

 عىل ةیّ ابهالو بهمذ ساس  أ نّ أل ب؛لتعجّ ا حمل   ت يفلیس -کام مرّ - ق عن قید  املطل  

 ة  زالإ وعىل -الموالّس  ةالالّص  فضل  أ هآل وعىل یهعل- نس والانّ اإل د  سیّ  ر  کحمو ذ

وا  ،كم ذلهنكمأام هاملسلمنی م عن قلوبتعاىل  هللا أهل  تعظیم  ین  ظ ل م 
ذ  ی ْعل م  ال  س  ﴿و 

﴾ ب ون 
ل  نق  ل ب  ی  نق   ةالسنّ  لأهالء املسلمنی هؤمن  ن العجب  كل ،[22٧ :الشعراء] أ ي  م 

ناهیك عن  .ةقوال اخلبیثاأل كمثل تل ىلصغون إوی   مع  لقون الس  حیث ی   ،والامعة

ر باملسلمنی الراسخنی أن ثرثارین کثریین مثلهم، وسیتبعهم آخ   رون، فاألجد 

 يف منسیان  و يف احلضور، وت  كهؤالء س  مثال أ ة  معال ؛ فإنّ یسمعوا کالمهم ال

املخالفون  ی حیرتق  ، حتّ عودا  وق   قیاما   ظری النّ  نا العدیم  ذکر حبیب  ب ثار  کواإل ة،یبالغ  

ور  ﴿ ،مهس  وم بنار نفهنفس  أ د   الص 
ات  یم  ب ذ 

ل  ْم إ ن  اهلل  ع  ك 
ْیظ  وت وْا ب غ  ْل م   ﴾ق 

 هذه عىل دّ الر والعلامء يف ةئمّ قوال األأالستعراض  جمال   وال ،[11٩ عمران: آل]

                                                 

= 

ين، املتوّّف سنة  ندي املد  الة بتحقیق: الشیخ حممد جاْن الن ع یمي من طبعت الّرس. ه12٥٧الس 

دیة الن ع یمیة کراتيش   ه.1٤2٨املكتبة املجد 
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 -هللعیاذ باوال- (1)مهانوا بزعمکوعلامء  ة  ئمّ أم الذین تعتقدون نّ أل ؛ةالتالف ةالطائف

 يف حممودة   ة  ثریک یغا  وص   تبا  ک  فوا ین صنّ الذّ  ة  ئمّ األ كولئأ ،عنینی مبتد  کمرش كممثل  

 دٌّ وم   ب،کاأل هللا ة  خلیف م كحبیب   نّ أوا کتبین م الذّ ه  ، ونرشوهاو علیه  ةالالّص 

 ج   کّل  یضلف   ة  ، ووسیلةکوبر خری   ّل کیصال إل ة  س، وواسطب  اوی طب  ر   ّل كل
 ود 

م بترصحیاهتف، ةزمّ أ ودافع   ة  ربک   اشف  ک، وةعمالنّ  وقاسم   ايفكوال ايفوالّش  ،ةورمح

 .!!تصانیفهم الباهرة ترتج ساموات   ة بذلكرهالقا

 الورى كوت كل  ل  املصطفى يف م   سلطنة

قری  الفوقد مجع 
املستطاب ه تابک يف ة  جزیل ونصوصا   ة  جلیل ة  مجّ  ترصحیات   (2)

 ،ة  جیامن هبها لإلث مطالعت  ( تور  ه12٩٧) "ىالور ّل کوت كلم   يف ىاملصطف ةسلطن"

 .ة  العرفان بشاش ه  وتزید وج

کم مكنلقّ  ،الءهؤزعم  فيف ان کو ،ةوالبدع كمن الرّش  كذل ل  ک أکابر 

وا من الذین مض   نّ إ :ارا  هیقول ج -علیه علیه ما– (٣)يجدم الشیخ الن  هب  همذ س  س  ؤم

                                                 

ندّیة ( أي: بزعم الوهابیة اهلندیة1) یوب 
اهلل  ، وإمامهم إسامعیل الدهلوي حفید الشیخ ولّ الد 

ث الدهلوي.  املحد 

 ه.م نفس  العاّل  ف  ؤل  ( یعني به امل2)

ق سنة بن عبد الوهّ  أي: حممد (٣) ، واشتهر ه11٤٣اب الن جدي، کان ابتداء ظهور أمره يف الرش 

. وظهر بدعوة مزوجة بأفكار منه زعم أّنا ه1206بنجد وق راها، مات سنة  ه11٥0أمره بعد 

حتریم التوّسل "من الكتاب والسنّة، وأخذ ببعض بدع تقي الّدین أمحد بن تیمیة فأحیاها، وهي 

لزیارة قب الّرسول وغریه من األنبیاء والصاحلنی بقصد الدعاء هناك حتریم السفر "و "بالنّبي

= 
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 ةامهّ الف یهالفق ةمالعاّل  ث  املحد   هرکام ذک، (1)ةرف  ک انوا مجیعا  ک ،عام   ئة  مستّ  العلامء منذ

 هس ّس دّ ق  - حالن املّكيیني د  أمحد ز   ديسیّ  ،املسجد احلرام ة  سالم زیناإل شیخ  

 .(٣) "(2)ةیّ نالس   ررالد  " يف -يكاملل  

                                                 

= 

ن ینادي هبذا اللفظ: یا"و "رجاء اإلجابة من اهلل عيل أو  حممد أو یا اهلل أو یا رسول تكفری م 

إلغاء الطالق املحلوف "و "الذي یسمع اخلطاب لحّي ل إاّل  ،القادر أغثني أو بمثل ذلك عبد یا

عقیدة التجسیم هلل والتحیز يف "و "ه کاحللف باهلل يف إجياب الكّفارةجعل"و "به مع احلنث

القرآن وذکر اهلل وحتریم  إاّل . وابتدع من عند نفسه حتریم  تعلیق احلروز التي لیس فیها "جهة

 األذان، وأتباعه حیّرمون االحتفال  باملولد الرّشیف. الهر بالّصالة عىل الّنبي عقب

الّصواعق "ساّمها  ،الوّهاب رسالة  يف الرّد علیه خ سلیامن بن عبدوأیضا  أّلف أخوه الّشی

فصل اخلطاب يف الرّد عىل حممد بن "وأخرى ساّمها  ،"اإلهلیة يف الرّد عىل الوهابیة

اهلل الن جدي احلنبيل يف  یذّم مفتي احلنابلة يف مّكة املكّرمة حممد بن عبد ، وکذلك"الوّهاب عبد

عابدین الّشامي احلنفي يف کتابه  وأیضا  یذّم ابن "عىل رضائح احلنابلةالسحب الوابلة "کتابه: 

 ."الالل نی"وأیضا  یذّم الصاوي املالكي يف تعلیقاته عىل  "املحتار ردّ "

: الرسائل،  1: الرسائل واملسائل والتفسری، الفصل ٤البن غنام: القسم  "تاریخ نجد"انظر:  (1)

الدرر السنیة يف األجوبة "و. ٣10، ٣0٩ بن عیسى،  صـالرسالة إىل قايض الدرعیة عبد اهلل

 .1/٣1٤ ،٣21-1/٣1٩، و٤2٩، 10/٥1 "ةالنجدیّ 

نیة يف الرّد عىل الوهابیة" (2) یني د حالن، املفتي، ورئیس العلامء، وشیخ "الدرر الس  : ألمحد بن ز 

 .(٥/1٥٧ "یة العارفنیهد"ه.  )1٣0٤اخلطباء، الّشافعي املّكي، تويّف باملدینة املنّورة من سنة 

ي ي  ل له: حّتى مشال؟ فقاین الذي جئت  به مّتصل  أم منفص  : هذا الد  ة  ر مّر آخ   قال له رجل  " (٣)

نّیةالد  ". ...إلخ "هم مرشکونکل   سنة   مئة  هم إىل ستّ ي  ومشا  له[ ]األزهري غفر .٤٣صـ "رر الس 
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 نيمن البدعة عىل منهج املخالف احلدیث مجیع كتب

 نّ أل ؛النبوّیة حادیث  األ علیهم عرض  أن ن من املناسب لیس هاهنا کذلكو

 بعد زمن فْت لّ أ اهنن واملسانید واملعاجیم وغریحاح والس  احلدیث من الّص  تبک مجیع  

 هافوؤل  مکذلك و ،ةعبدال من فاتؤل  امل هذه مجیع   الوهابیة ج  همن ، فعىل النّبي

 .!والعیاذ باهلل ،عونمبتد  

 عددٍ و ون ختصیص لفٍظ وصیغٍة ووقٍت بد   بیب احللّصالة والّسالم عىل اندب 

  هحبیب الم عىلوالّس  ةالللّص  اس  ینتدب النّ   هلل ا نّ إف ؛القرآنیة یة  ا اآلمّ أ

ا أ هي  ا ال   :ذ یقولإ ؛عدد  و ووقت   ة  وصیغ ختصیص لفظ   نوبد   ْیه  ﴿ی  ل  ل وا ع  ن وا ص  ین  آم 
ذ 

ْسل یام ﴾ وا ت  ل م  س   هلآ وعىل ،یهعل كم وبار  وسل   م صل  هاللّ  ،[٥6 ]األحزاب: و 

 .!ونكال  اهل هثارکإومنع من  ،الفائزون هرکبذ ام ولع  لّ ک ،مجعنیأ هوصحب

ذا هحتت  ج  مندر   ،امهوغری "ةیّ التاج ةالالّص "و "دالئل اخلریات"من  لٌّ كف

یغ تب والص  ك  ال هذه يف نّ أل ؛مهيلد   مقبوال   ون  كن یأ كاد ذلك، وال یالعامّ  مكاحل

 مر  ، وصدر األلناب دافع البالء  ة  جزیل ة  ثریک عوتا  ون   ة  جلیل ة  عظیم وصافا  أ

 هیمتدح ب مثل ما يف ىحتّ  ،ه يف وصف   يترصوا نأ ةمام الطائفإعن  ولئكأل

رش   الب  
عند  اترّ املات مئ ساناللّ  عىل ه اسم   ذکر   تكرر  ی نأ بدّ  ال كذل وعىل ،(1)

                                                 

 ،لخك ...إرشارّد اإل  ذکريف ٥الفصل  الرشك،يف بیان التوحید و 1الباب  "یامنتقویة اإل"انظر  (1)

 .٥٩ـص



 109 الجواب

ن إذ  ف ،(1)ك  رش االسم رکذب ثار  کاإل نّ أ :تبکم قد هام  مإو الّصالة علیه، من اإلکثار

 .!م؟كمر رب  أطالق منون إلؤم یأم همامإیذعنون لترصیح 

 هجدادأو هبائآفات ؤل  وم نفسه ةالطائف مامإ فات  ؤل  م میهعل عرضْت  نإنعم، 

روا اب  ک نم، وإیامنإ ة فسدّ مام الطائفإذ لو نالوا من إ شیئا ؛ يا تغنهفلعلّ  ،هابرکأو

 سبیل   الف، ةالبذاء یضیق نطاق   لكذمثل  يفف !؟معه مهیف تستقیم عالقت  كف هابر  کأ

 مثال : !للقرار جمال   وال ،الفرار ىلإ

كم  هل !ءاحلیا ذوي یا :أّولا  مه  لوس   امء بالبدعة جيري عىل العلحكم 

دافع  عهد يف موجودین أّنم کانوا غری   -عیاذ باهللوال- فقط؛ لریمتهم فنی واملؤل  

 ةیعالرّش  يف یهبأوب، س  الن   يف هوعم   (2)ةالطائف مامإ عىل جيري أیضا   هو مأ ، البالء 

 هوجد   ،["حتفة إثنا عرشیة"]صاحب  هلويالدّ  العزیز عبد الشیخ ةالطریق يف هوجد  

]صاحب  هلويالدّ  هللا ول الشیخ ةالطریق ه يفجد   يبأو ةیعالرّش  يفه ب وجد  س  الن   يف

 یخالّش  ،ةبایعامل يف هجد   وجد   ،ا  تلمذتو با  س  ن   هجد   يبأو ،["حّجة اهلل البالغة"

 زمن ؤالء يفهان ک هل !؟... یةلوهالدّ  ةسوعامئد األ ابرکأم من هحیم وغریالرّ  عبد

ا هتبوک يالت (٣)ةالیغ الّص ل ص  هو !؟... منيف ذاك الزّ  فْت أل   دق مهتب  ک وأ ، النّبي

                                                 

 .22ـص يف بیان التوحید والرشك، 1الباب  "یامنتقویة اإل"انظر:  (1)

 ."تقویة اإلیامن"( أي: إسامعیل الّدهلوي صاحب رسالة 2)

 «علیه نوا الّصالة  ، فأحس  إذا صّلیتم عىل رسول اهلل »قال:  مع أّن عبد اهلل بن مسعود  (٣)

، ٩06، ر: بي ّنة فیها، باب الّصالة عىل النّکتاب إقامة الّصالة والس "سنن ابن ماجه"]

= 
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 اتواهف "نعم" کان الواب   ! إن؟... ا عن دافع البالء هینع  ب ة  م ثابتهتبک يف

 م  كاحل هل ثبت !؟... البدعةب فاهتموملؤل   ألجدادکم مونكحت فلامذا الإاّل و !كمرهانب  

 !؟... "مهجيوز لغری ال ما كبائه جيوز آلنّ أ" يف الوحي الباطني اإلسامعیيل: يالترشیع

 ؟!جیوز لغریهم ل جیوز آلبائك ماهل 

      ولیاء األ بعض   نّ أ :رصاحة   الدهلوي هم يف اهلند إسامعیلإمام   نّص  قدو

 یهنزل فت ،نبیاءاأل وساطة بغری نباطال وحى إلیهم يفی   -یهبأ وجد   هم شیخ  هوعّد من-

 ،يف أنفسهم نوقحمق   ىخرأومن  ،هة  نبیاء من جن لألوبعمتّ  مفه   ،ةیّ الترشیع ام  كحاأل

م ه  و ،من اهلل مالتعل   يف مهلبون صاح  نفس الوقت م   ويف ،نبیاءاأل ةم تالمذه  و

 ٣٨صـریت، م   ،مطبع ضیائي "رصاط مستقیم"راجع ) .(1)نبیاءاألک معصومون

 6و ٥سطر  ٤1سطرین يف األخری صـ 11و 10سطر  ٣٩سطرین يف األخری إىل صـ

 .(٤و ٣و 2سطر  ٤2إىل صـ

ذا ه !هللسبحان ا !هم؟يف زعم   أفنبّوة  اسم  لشجرة   !ةالضالل ه  وج هلل ا قّبح

زعم  ما حسب- نبیاء  أ هي  ومشا هساتذت  اختذ أ یبقى عل إمامته، حّتى بعدما ر  ه  املجا

                                                 

= 

اإلیامن باالّصالة علیه  أهل   أمر    مع أّن اهلل  ،یغ بدعةن الص  علیه بأحس   . فكیف الّصالة  [1٥6صـ

ا أو کان قا سواء   ،هكذا بدون هیئة  و ،وعدد   ووقت   وصیغة   بدون ختصیص لفظ   ،عىل اإلطالق عد 

 إلیاس الرضوي[ حممد فتيامل]               .علیه الرمحة الرمحن کام ذکره اإلمام أمحد رضا خانْ  ،قائام  

 .٣6-٣٣ـص "رصاط مستقیم" (1)
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ثار کاإل ة  بوا جریمكارت مّن أبام  ةالسنّ  أهل علامء  و ةیعالرّش  ة  ئمّ أا مّ أ ،-ةاهلندیّ  یةابهالو

 ...! ةبدعال لأه من م وصارواهمعت  س   ساء   ، ىملصطفا عىل ةالیغ الّص ص  من 

و هم أ ؟فحسب  یهعل ةالالّص  يفالابر  م  كذا احله هل :ثانیاا  ملوه  س  

تاب ک ضامن  وکفیل  تي هلا ال ،یضا  أ ةالطائف مامإ ةسأرتعات خم إىل یضا  أ منسحب  

 .!؟...لّد إمامهم  (1)"القول المیل"

 عندهم یخ  ر الّش تصو  كیفیة وفیة والص   أوراد عىل مةداو  وم   التزام

 هيمشا شغال  وأ هشغال  أ عن ا  جلیّ  ترصحیا   ح  رّص  هنفس   ''القول المیل'' يفف

ن إو ، اهلل رسول ىلإ صل  متّ  ك  لوالّس  نامنا وتعل  صحبت  " :نّ أب وعن آداب طریقتهم

 .(2)"شغالاأل كتل داب والاآل یثبت تعنّی   مل

 ةالطریق ة  ئمّ أ كذلک" :"یةاشاحل" يف هلويالدّ  العزیز عبد یخالش هابن   لاقو

 ائیه  و اخرتعوا جلسات  
 .(٣)"ةار املخصوصکذلأل ت 

                                                 

هلوي مري الدّ حیم الع  الرّ  اهلل بن عبد ولللشیخ  "يف بیان سواء السبیل القول المیل" (1)

لد  ،املحّدث  ه. 11٧6نة ، ومات س111٤شوال عام ٤و 

 ملتقطا (. 1121، 2/111٩، 6٣2 ر: "فهرس الفهارس")

 .ملتقطا   211ـص ،11الفصل  "القول المیل" (2)

 .العزیز ، نقال  عن الشیخ عبد61ـص ،٤الفصل  "القول المیل"مع  "شفاء العلیل"انظر:  (٣)
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 ةنصیح''تاب ک فؤل  م (1)عيل رمْ خ   مشایخ الوهابیة اهلندّیة أحد   تب  کو

حتت قول الشیخ  (٣)"شفاء العلیل"ـب ةاملساّم  ورکتاب املذكال ةترمج يف (2)''املسلمنی

 ة  ا بدعاألمور أّن  هذهبأمثال  ن یظن  أ يینبغ ال يیعن'' :هنص   ما هلويالدّ  العزیز عبد

 .(٤)''مهلفا القارصین يف بعض   هام یزعمک ،عللرّش  ة  وخمالف ة  ئسیّ 

                                                 

الدرسیة عىل أبناء الشیخ  ب  ر للعلم وقرأ الكتوساف   "هورلّ ب  "ـلد ونشأ بو   ،عيل البلهوري مْ ر  ( خ  1)

 ع إىلرج   ثمّ  ،مه زمانا  یلوي والز  ب  الرای   عن أمحد بن عرفان أخذ الطریقة   ثمّ  ،هلويالدّ  اهلل ول

ه الرتمجة اّل وو الفقار خانْ  اب ذونوّ  ا فقرب إىلد  بانْ  ر إىلساف   ، ثمّ تاالکواهلند قبل معرکة ب  

مشارق  ترمجة"ة، ويف الفقه احلنفي باهلندیّ  "ملختارا غایة األوطار ترمجة الدر" :له والتصنیف.

رسالة يف قراءة الفاحتة "و "نصیحة املسلمنی"و "القول المیل شفاء العلیل ترمجة"و "األنوار

وسبعنی  وقیل سّت  ،فن هبا سنة إحدى وسبعنیيف آسیون ود   مات ."الةاإلمام يف الّص  خلف  

 .ملتقطا ( ٧/1٧٨، 2٨٤ حرف اخلاء، ر: "رنزهة اخلواط")              . ومئتنی وألف

وقیل  ،فن هبا سنة إحدى وسبعنیيف آسیون ود   ، ماتعيل البلهوري مْ ر  خل   "نصیحة املسلمنی" (2)

 .ملتقطا ( ٧/1٧٨، 2٨٤ حرف اخلاء، ر: "نزهة اخلواطر".    )وسبعنی ومئتنی وألف سّت 

فن هبا سنة إحدى يف آسیون ود   مات ،بلهوريعيل ال مْ ر  خل   "القول المیل شفاء العلیل ترمجة" (٣)

 .وسبعنی ومئتنی وألف وقیل سّت  ،وسبعنی

 .ملتقطا ( ٧/1٧٨، 2٨٤ حرف اخلاء، ر: "نزهة اخلواطر")   

 .61ـص ٤الفصل  "القول المیل"مع  "شفاء العلیل" (٤)
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 حینام ذکریخ الّش  رتصوّ  کیفیة  تب ک ''القول المیل''نفس  يف !األکثرواسمع 

ه عن ذا غاب الشیخ  إ'' حیث قال: -همأسار   ّدسْت ق  - ةیّ قشبندالن   خیاملشا شغالأ

 .(1)''هتفید صحبت   ما هفتفید صورت   ،والتعظیم ةباملحبّ  یهبنی عین   هل صورت  خیّ تی

 نّ أ احلق  " ه قال:نّ أ هلويالدّ  العزیز عبد یخعن الش ''شفاء العلیل'' ونقل يف

 .(2)"لب  ب الس  قر  أذا ه

 هللا ول   یخ  شال هساّم  يالذ- (٣)"نانْ جا ر جان  هظا م  رز  امل  توبات كم" ويف

 ةالسنّ  ىلإ ياعوالدّ  ،ةیّ محداأل ةم للطریقالقیّ  ،ةیّ کفس الزالن  ب (٤)"هتوباتكم" يف هلويالدّ 

 وختم   ،ح واملساءابالّص  أذکارو ،البحر حزب   یوم   ل  ک ن یقرأ  أ يینبغ'' :(٥)-ةیّ النبو

 .(6)''التكاملش حلّل  ؛-مهسار  أ س اهللدّ ق  - "نْ اگ  اْج و  خ   ختم  "بـ دعوامل خ  یاملشا

                                                 

 .٩٧، ٩6ـص ،6الفصل  "القول المیل" (1)

 .٩٥ـص ،6لفصل ا "القول المیل"مع  "شفاء العلیل" (2)

ث الفقیه الزاهد لشیخل "مكتوبات" (٣) رزااهلل ین حبیبالدّ  شمس اإلمام العامل املحد   جان    م 

 شهیدا  سنة مخس وتسعنی ومئة وألف. تويّف  ،جانْ  رزام    بن جانانْ 

 (.ملتقطا   ٥٩ -6/٥٥ ،106 حرف املیم، ر: "نزهة اخلواطر")

مري احلنفي الدهلوي، د بن عباهلل یخ ولّ لشل "مكتوبات" (٤)  ه.11٧6ومات سنة  الّرحیم الع 

 "فهرس الفهارس"تعریبا  وملتقطا . و 2٥1، 2٥0حرف الواو، صـ "تذکرة علامء اهلند")

 ملتقطا (. 1121، 2/111٩، 6٣2 ر:

 .ملتقطا   1٥٩، 1٥٨يف مكاتیب الشیخ وّل اهلل، صـ ٤الفصل  "کلامت طّیبات" (٥)

 .٧٤ـص يف مكاتیب مرزا صاحب الشهید، امللفوظات، 2الفصل  "کلامت طّیبات"انظر:  (6)
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 عنی   ّنهإ؛ ف"یوم   ل  ک" ه:وقول ،"ساءاملو الّصباح" ه:قول عىل ة  ههنیظر ز النّ كلریت

 ةالسنّ  ىلإ ياعذا الدّ هفلمنع، ل سببا   ةیّ ابهالو ة  الطائف هخذتتّ  ة الذيداوملتزام وامل  اال

 همز  لْ ا" :هنص   ما يدشأن اخلتم املجدّ  يف هانفس   "توباتكامل" ل ويفب ،ةدعبال یدعو إىل

 .(2)"بحالّص  ةا بعد حلقیهعل لیواظب  ": هنص   ما أیضا   ایهوف .(1)"بحالّص  ةبعد حلق

 ة یتصّوفإمام الوهابیة اهلندیّ 

 :هنص   ما (٣)"ستقیمامل اطرّص ال" ر يفحیر   هنفس   ةالطائف مام  إ !هل  کذلك  عنك عْ د  

 قرن   ّل كل ة  املالئم یاضات  والرّ  وقت   ّل كل ةاملناسب ]أي: األوراد واألذکار[ شغال  األ"

جتدید  دوا يفهجتاق رط  ال مجیع ابر  کأمن  عرص   ّل ک قون يفاملحق   كولذل ،ختتلف

تاب كذا الهمن  باب   ن یعنی   أ الوقت   قتيضیو ،ة  ت املصلحرؤی یهعل شغال، وبناء  األ

 .(٤)"الوقت ذاكتناسب  ةدجدی شغال  لبیان أ

ماذا تقول يف و ؟!مبتدعنی شایخ  الء املهؤ بحیص ! ملاذا ملاإلنصافق ولوا ب

 ؟!"لب  س  ال بأقر  "  هلويالعزیز الدّ  عبد یخ  الش هلاق يالذ "الشیخ رتصوّ "

                                                 

 .٤2، ٤1ـص، 2٨يف مكاتیب مرزا صاحب الشهید، املكتوب  2الفصل  "کلامت طّیبات"انظر:  (1)

 .٩2ـصيف مكاتیب مرزا صاحب الشهید، النصائح والوصایا،  2الفصل  "کلامت طّیبات"انظر  (2)

لغني الدهلوي، ق تل من ذي القعدة سنة ست وأربعنی ومئتنی ا إلسامعیل بن عبد "رصاط مستقیم" (٣)

 .ملتقطا ( ٧1-٧/66، ٩٩ حرف األلف، ر: "نزهة اخلواطر")              . "وْت ب االک"وألف بمعرکة 

 .٨، ٧ـص ،مة الكتابمقدّ  "رصاط مستقیم" (٤)
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ؤالء ه مأ (1)؟!... "یامناإل یةتقو"كتاب ن بم  یؤ ما عىل وثاناأل ة  عباد لكذلیس  أ

 .؟!... ةیّ سامعیلاإل ةالباطن ةیعلرّش مستثنون من ا

نا رسول  یوص   عندما :ثالثاا  ملوه  س    دافع"بـ مانح العطاء اهلل  ف سّید 

 لقوله يف، هلويالدّ  اهلل ولّ  یخّش ال عن تقولون فامذا !کان رشکا  عندکم "ءالبال

 ىرن ال"ا: هترمجت یقول يف وما ،"مغ  الن   بطی  أ"بـ ةاملساّم   يبلنّ ل ّیةدحامل هقصیدت

 .(2)"ائددّش مجیع ال وف يفهید امللب ذ  خ  وهو آ إاّل   بي  الن

 اهلل وخری   خری  و النّاس أنفع  و لجأهمباد وم  لع  ل الذ  م   النبي  
 مانح برّیة 

 .(٣)"ةالقیام م یوم  هفزع   م عندهلجأباد وم  لع  ل الذ  م  هو ": یه قال ف ثمّ 

 .(٤)"مانوم حوادث الزّ جه   اس عنداس للنّ النّ  نفع  أهو " قال: ثمّ 

شف كل مرتج   خری   ویا !مانح خری   ویا !اهلل ة  یّ بر خری   یا" :ینادیه  ثمّ 

 .(6)"ةازلجوم النّ ه  من  نت املعیذ  أ" :له  قال ثمّ  .(٥)"!بورك  ال

                                                 

الدهلوي، ق تل من ذي إلسامعیل بن عبد الغني بن وّل اهلل بن عبد الّرحیم  "اإلیامن تقویة" (1)

وْت "القعدة سنة سّت وأربعنی ومئتنی وألف بمعرکة  ک  ، کان يف املعرکة مع االستعامر "ب اال 

 ملتقطا (. ٧1، 6٨، ٧/66، ٩٩ حرف األلف، ر: "نزهة اخلواطر")     ضد  املسلمنی.

 .٤ـص ،1الفصل  "طیب النغمأ" (2)

 .ملتقطا   ٤ـص، 2الفصل  "طیب النغمأ" (٣)

 .6ـص ،٤الفصل  "طیب النغمأ" (٤)

 .ملتقطا   22ـص  ،11الفصل  "طیب النغمأ" (٥)

 .ملتقطا   22ـص ،11الفصل  "طیب النغمأ" (6)
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 حال   ىه  منت" :هما نص   "ةیّ مزاهل  "بـ املساّمة ىخراأل هت  قصید ةترمج ر يفوحرّ 

 ي  یناد نأ ، یهالثناء عل ةحقیق ىله إعن بلوغ   هبعجز   ّس حی عندما  نّبيلا مادح  

 :ن یقول  أب ه یإل واذواللّ  ، هل ةاملناجا خالص يفباإل ال  ومتذل   عا  متّض 

 !ءبال ّل کمن  الذ  نت امل  أ" -هقول ىلإ- "رشاحل يف كعطاء   يبغأ!  اهلل رسول   یا

 .صا  ملخّ  (1)"لخ...إ !يجائر   كوفی !يواذ  ل   ك  وب يه  توّج  كلیإ

من ": ةیّ یسو  األ   ةسبلنّ ا يف هبیان حتت (2)"معاتاهل  " ر يفحیر   هنفس   یخّش الو

 هذه ور  هوظ ،مهل الفوائد منووحص ،املنام يف ةالامع تلك یة  ؤر ةسبالنّ  هذهثمرات 

 .(٣)"یهملإ لکشاامل ب حل  وانتس ،قیضاوامل   هالكامل   عند ةالامع

 ء، وتنرص األصدقاء  واملحّبنياشتل حیث تجوّ ت احلنيالّص  أرواح  

 ومرید   ،هلويالدّ  اهلل ولّ  یخالّش  تلمیذ   (٤)يت  ب   اين  الب   اهلل ثناء   ر القايض  وحیر  

 

                                                 

 .٣٤، ٣٣ـص ،6الفصل  "طیب النغمأ" (1)

 الرحیم الدهلوي، تويّف سنة ست وسبعنی ومئة وألف. اهلل بن عبد : للشیخ ولّ "مهعات" (2)

 .ملتقطا ( ٤2٨، ٤22، 6/٤10، ٧٥٥ :حرف الواو، ر "نزهة اخلواطر")

 .٥٩ـص ،11عة مه "عاتمه" (٣)

 ،ْت ب   اينلد ونشأ ببلدة ب  ي، و  تّ ب   اهلل العثامين الباين   ث ثناءمة املحد  اّل الشیخ اإلمام العامل الكبری الع (٤)

اهلل بن  ه عىل الشیخ ولدخل دهيل وتفقّ  أساتذة بلدته، ثمّ  اما  عىلوحفظ القرآن، وقرأ العربیة أیّ 

م الز   ثمّ  ،عنه، وقرأ فاحتة الفراغ وله ثامين عرشة سنة هلوي وأخذ احلدیثمري الدّ حیم الع  الرّ  عبد

م الشیخ الز   وبلغ يف صحبته إىل فناء القلب، ثمّ  الشیخ حممد عابد السنامي، وأخذ عنه الطریقة،

= 
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ّدست ق  - رامك  ولیاء الاأل رواحأ يف (2)"ىوتامل   ةرکتذ" يف (1)ظهر جان  جانانْ م   ارز  امل  

، وتنرص ةرض والنّ امء واألمن الّس  ءاشتل حیث تجوّ تم هرواح  أ": -همأسار  

  .(٤)"(٣)ءعدااأل كل  ، وهت  ةنیا واآلخرالدّ  نی يفواملحبّ  صدقاء  األ

 

                                                 

= 

ه دیة، وکان الشیخ املذکور حیبّ الطریقة املجد   هلوي، وبلغ إىل آخر مقامات  لوي الدّ الع   جانانْ  جان  

کتاب "و "ظهريالتفسری امل  ": فاته املشهورة ومن مصنّ. دىم اهل  ل  به بع  ا  مفرطا ، ولقّ حبّ 

عىل  يف الردّ  "یف املسلولالس  "يف الفقه احلنفي، و "بد منه ال ما"و "يف احلدیث ینمبسوط يف جملد  

تذکرة املعاد وحقیقة "و "کرة املوتى والقبورتذ"و ،لوكيف الس   "إرشاد الطالبنی"یعة، والّش 

 .تمات يف غرة رجب سنة مخس وعرشین ومئتنی وألف ببلدة باين ب   ورسائل أخرى. "اإلسالم

 .ملتقطا ( 12٩، ٧/12٨، 1٩1 حرف الثاء، ر: "نزهة اخلواطر")

ث الفقیه الزاهد الشیخهو ( 1) رزااهلل ین حبیبالدّ  شمس اإلمام العامل املحد   بن جانانْ  ان  ج  م 

، کان من طالب  احلنفیة، فینتهي إىل سّیدنا عيل بن أيب یرجع نسب ه إىل حممد بن جانْ  رزام  

کر واالستغناء عن النّاس  أعاجیب الّزمان يف ذکاء احلّس والفطنة والقّوة الغریبة يف إبقاء الذ 

ل ف، له نیة واقتفاء آثار الس  هد والورع واتباع السنّة الس  شهیدا  سنة  . تويّف "مكتوبات": والز 

 (.ملتقطا   ٥٩ -6/٥٥ ،106 حرف املیم، ر: "نزهة اخلواطر")مخس وتسعنی ومئة وألف. 

اهلل العثامين الباين بتي  ث ثناءمة املحدّ اّل الشیخ اإلمام العامل الكبری الع: "تذکرة املوتى والقبور" (2)

سنة مخس وعرشین ومئتنی وألف ببلدة مات يف غرة رجب  العلم. أحد العلامء الراسخنی يف

 .ملتقطا ( 12٩، ٧/12٨، 1٩1 حرف الثاء، ر: "نزهة اخلواطر".                     )باين بت

 .٣6ـص باب يف مقر األرواح، "ىتذکرة املوت" (٣)

 األرضذهبون من فی   ،األجساد هم قّوة  عطي ألرواح  تعاىل ی   یعني أّن اهلل  ": "ظهريالتفسری امل  "ويف  (٤)

= 
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 !؟...غری ذلك  ءالبال دافع   ىیسمّ  الذي وما

 مننی عيلؤامل مریأ سّیدنا ىلنا تصل إنسبت  "ا: رز  امل   للشیخ "امللفوظات" ويف

 هحضت ىلإ ه  توّج  یقع ل ،هب ةخاّص  ة  وللفقری صل ،-هه  وج تعاىل م اهلل رّ ک- املرتىض

 .(1)"ءفاحلصول الش   ون سببا  كوی ،جساميني  ض عارض  عر عند

ن الذي ل ق    "غوث الثقل ني"ب بـم 

ه یقول، کیف یعتقد يف جناب الغوثیة! وةیّ النبو ةالسنّ  ىلإ ياعذا الدّ هانظر  : نفس 

 حد  بأ ألتق مل ة،یّ لالع   هریقتلنی بطاملتوّس  حوالأ ىلإ (2)نیغوث الثقل   لم التفات  ع   ما ثریا  ک"

ن كی، ولْ ةالعبار أسلوب ىلإ انظر .(٣)"هحال ىلإ ه  متوّج  و هو إاّل  ةالطریق هذه لأهمن 

 م   هلیس معنا أ !"نیالثقل   غوث" :منك لفظة   انتباه   عىل
 .!؟... نس والنّ اإل ةغاثإل ا  کدر 

 فسالنّ "لوي بـهاهلل الدّ  ه الشیخ ول  ه الذي لّقبإىل الشیخ نفس   معتواس

عاة  ر  ف،  یهحوال معتقد  أ ىلإ ة  مرصوف (٤)نقشبندْ  هاج  و  اخل   یةعنا كذلکو": "ةیّ کالزّ 

                                                 

= 

. "ن شاء اهلل تعاىلإهم رون أعداء  ویدم   ،هموینرصون أولیاء   ،نوة حیث یشاؤامء والنّوالّس 

 إلیاس الرضوي[ حممد فتيامل]       .    [1/16٩، 1٥٤البقرة، حتت اآلیة:  "ظهريالتفسری امل  "]

رزا صاحب الشهید، امل 2الفصل  "کلامت طیبات"انظر:  (1)  .٧٨ـص ،لفوظاتيف مكاتیب م 

 .القادر الیالين  ( أي: سّیدنا الشیخ عبد2)

 .٨٣ـص ،لفوظاتيف مكاتیب مرزا صاحب الشهید، امل 2الفصل  "کلامت طیبات"انظر:  (٣)

لد و   "البخاري حممد"ـب بوامللق   "النقشبند"ـب الدین حممد بن حممد املشهور هو الشیخ هباء (٤)

  وهو مرید خواجه حممد بابا . عارفانيف قریة قرص ه٧1٨م احلرام سنة يف شهر حمّر 

= 
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 ةحض یةمحا ىلم إهل  وم وخیهمتعت  ضون أیفو   االسرتاحة عندوحراء الّص  يف مل وايشا

 .(1)"یبمن الغ   د  داملم هبصاح  ی  ف ،هاج  و  اخل  

 «أعوذ بعظیم هذا الوادي»حدیث: 

هذا  مكیعل ثقل مک   !ا  باهللیامنإولوا ق  فس، أالرّ  فوق   زجاو   كالرّش  ماء   نإذ  

ه عىل يیباملدد الغ   ل  وو نزهو !؟... كالرّش  اج   من یعدّ  مر  واأل ،-ه العزیزّدس س  ق  - اخل و 

: تعاىل هو قولأ (2)"يذا الوادهعوذ بعظیم أ" :دیث  احلم تحضاست !كملیت  و ،هفضائل   ةمجل

                                                 

= 

يف قریة  الساميس مع عدد من مریدیه ضیفا   وهو شیخ طریقة خواجكان، وقد حّل  ،الساميس

ین الطفل الدّ  حممد هباء ام يف عمریّ أیمض ثالثة  ین وملالدّ  وهي قریة حممد هباء ،قرص هندوان

یه  مرید  ل، وبرش   هذا الطفل ولدا    قبلت  يّن إ :اميس، ففرح به وقالمه للّس ه وقدّ فاحتضنه جد  

کالل  مریأد ىل السیّ إلزمانه، وبعد وفاة الشیخ الساميس ذهب  ماما  إهذا املولود سیكون  نّ أب

 ین بالذکر والفكرالدّ  فبدأ هباء .لوكالطریقة منه وبدأ بالس   خذأخلیفة الشیخ الساميس ف

لوك. وکان للعبودیة والس   كان عاشقا  ف. ويف، وتربیة القلب وتزکیة النفسلوك الص  والس  

 تويّف . ة النبویة لدراستهاام السنّع ال سیّ لوك یتنقل بنی علامء الرّش ىل الس  إضافة ین باإلالدّ  هباء

ودفن يف بستانه  ه٧٩1ل سنة وّ شهر ربیع األ ٣ین النقشبند لیلة االثننی الدّ  الشیخ حممد هباء

 .تزال تزار ظیمة العه قبة عتباأبه وبنى علیه  مرأيف املوضع الذي 

 .ملتقطا  وتعریبا ( 112-110صـ "سفینة األولیاء". و2٤٧صـ "نفحات األنس")

 .٨٣ـص ،لفوظاتيف مكاتیب مرزا صاحب الشهید، امل 2الفصل  "باتکلامت طیّ "انظر:  (1)

اين (2)  ، ٤166 اهلل، ر: عبد خریم بن فاتك األصدي یكنى أبا "الكبری املعجم"يف  أخرجه الطب 

ثنا حممد بن  ،ضميثنا حممد بن تسنیم احل   ،شیبة بن أيب عثامنحممد بن ، بطریق 211/٤

= 
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= 

یوم  ذات قال عمر بن اخلطاب  :ثنا احلسن بن حممد عن أبیه قال ،خلیفة األسدي

ثني خریم بن فاتك األسدي قال: فقال: حدّ  ،ثني بحدیث تعجبني بهعباس: حدّ  البن

وذلك  ،فعقلتها وتوسدت ذراع بعری منها ،افا باألبرق العزّ فأصبته ،خرجت يف بغاء إبل

قال: وکذلك کانوا یصنعون  "أعوذ بعظیم هذا الوادي"قلت:  ثمّ  ،حدثان خروج النبي 

 فإذا هاتف هيتف يب ویقول: ،يف الاهلیة

 الالل باهلل ذي وحیك عذْ 
 

 ل احلرام واحلاللمنزّ  
 

 تبال د اهلل والووّح 
 

 من األهوال نّ هول ذي ال ما 
 

 کر اهلل عىل األمیالإذ تذْ 
 

 والبال ويف سهول األرض 
 

 وصار کید الن يف سفال
 

 التقى وصالح األعامل إاّل  
 

 قال: فقلت:

 حتیل اعي مایاأهيا الدّ 
 

 أرشد عندك أم تضلیل 
 

 قال:

 اهلل ذي اخلریات هذا رسول
 

 جاء بیاسنی وحامیامت 
 

 التوسور بعد مفّص 
 

 التت وحملّ ماحمرّ  
 

 یأمر بالصوم والصالة
 

 ویزجر الناس عن اهلنات 
 

ن أنت یرمحك اهلل؟ قال: أنا ملك بن مالك بعثني قال: قلت: م  ، ام منكراتيف األیّ  قد کنّ 

ى ن یكفیني إبيل هذه ألتیته حتّ قال قلت: لو کان ل م   ،نجد أهل عىل جنّ  اهلل  رسول

 ثمّ  ،منها فاعتقلت بعریا   ،شاء اهلل هيا إىل أهلك ساملة إنى أؤدّ قال: أنا أکفیكها حتّ  ،من بهؤأ

أدخل  ثمّ  ،یقضون صالهتم فقلت   ،الةم يف الّص المعة وه   اس یوم  فوافقت النّ ،أتیت املدینة

 !: ادخْل اهلل  فقال ل: یقول لك رسول   ذر  أبو  دائب أنیخ راحلتي إذ خرج إلّ فإيّن 

= 
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أ ن ه   ﴾﴿و  ن  ن  اْل   م 
ال  ج  وذ ون  ب ر  نس  ی ع  ن  اإْل  ال  م  ج 

ان  ر   قابلتم أقوال   ثمّ  ![6 :الن] ک 

قد  ، الذيإسامعیلم كمماإ مع يلوه الدّ اهلل ولّ  یخه الّش ل اح  مدّ أقوال و ،از  ْر امل   یخالّش 

 .(1)ة  حدوا ة  درج هم يفل  ک داء  هوالّش  ولیاء  واأل یة  ورواحل   ني  وال جعل العفریت  

 بعد انتقاهلم منهايف الّدنیا  احلنيللّص  ترّصف  ال عطي  أ  

 (2)"تفسری عزیزي"يف  يلوهث الدّ العزیز املحد   عبد الشیخ موالناذا هو

 ،بعد انتقاهلم منهاا ینالدّ  يف ف  م ترّص هل ي  عطأ  " م:وفاهتولیاء بعد األ یصف شأن  

 و  ، واألذلك ىلإ هالتوّج  م منهیمنع ال دارکهمم   يف کامل سعة   مهستغراق  او
ون ی  یس 

 م حل  هج واملطالب یطلبون منوائاحل م، وأصحاب  همن ةم الباطنامالهت  ک عىل حیصلون

 .(٣)"یطلبون ماوینالون  ،مهلکشام  

                                                 

= 

ا ك إىل أهلك ساملة؟ أمّ إبل   ي  یؤدّ  یخ الذي ضمن لك أنالّش  فعل ما» رآين قال: فلاّم  ،فدخلت

فقال: أشهد « رمحه اهلل !أجلملسو هيلع هللا ىلص: » فقال النبي   ،: رمحه اهللقال قلت  « اها إىل أهلك ساملةه أدّ إنّ 

 ،الصحابة کتاب معرفة "كاملستدر  "يف  کموأخرجه احلا .وحسن إسالمه ،اهلل إاّل إله  ال أن

 .عباس  ابنعن ، 2٣6٣، 6/2٣62 ،660٧ ، ر: األسدي كتریم بن فاخ ذکر

 .1٩يف بیان التوحید والرّشك، صـ 1الباب  "تقویة اإلیامن"انظر:  (1)

ي اهلندي الدهلوالرحیم  أمحد بن عبداهلل  العزیز بن ول عبدلشیخ ل "فتح العزیز يف تفسری القرآن" (2)

 .(٥/٤٧2 "هدیة العارفنی". و٤/11٧ "إیضاح املكنون"ه. )12٣٩الفقیه احلنفي، املتوّّف سنة 

 .11٣ـص االنشقاق، "تفسری فتح العزیز" (٣)
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 فرق  ال ماو ،"نیاالدّ  ولیاء بعد االنتقال يفاأل فترّص " ه:ك کلامت  بالبیكن لْ و

 هتابک يف ذلكمن  بأشدّ  ةالنجدیّ  عىل ة  قیامقام الأو !؟ءودفع البال ةلكاملش بنی حّل 

 هت  یّ وذرّ  ا  نا علیّ د  مون سیّ ا یعظ  هسأب ة  مّ األ" :هنص   ما فیه یقول (1)''ةعرشی ثناإ ةحتف"

 ة  العاد م، وجرت  هب ة  قمتعلّ  ةوینیّ كالت مور  األ نّ أدین، ویعتقدون خ واملرش  یاملشا مثل

 إلهداء الثواب ذوردقات والن  وبذل الّص  عىل النّبي، لوات  والّص  ،ةالفاحت ةبقراء

 .(2)"كذلکولیاء بجمیع األ مر  األ نّ أام ک ،مهإلی

 شیخال السّید  ح م! رّص عظ  أب وکأ ك  من رش هل  کذا ه قبح  أ ! مارجل یا الأ

األّمة   بتملقّ  إنم كمن عجب   الاآلن ، فهعلی ةمّ مجاع األإب هلويالعزیز الدّ  عبد

 ةوینیّ كمور التمن األ "ءالبال دفع  " : هلل وق ل !ةامللعون ةمّ وافض باألالرّ ک املرحومة  

م هد  سیّ  عىل تعاىلهلل ا صىّل  ،رامك  البیت ال لهوأ دنا عيلبسیّ  و منوط  ه يالذ !م ال؟أ

 .موسل   كم وبار  هم وعلیه  وموال

 (٣)"اهلل أولیاءسالسل  يف هنتبااال" ما نراه يف کتاب ة  فاطر من هذا شد  أو

من  عرش رجال   يثن  إو ةلیّ املناقب الع   صاحب   ف  ؤل  امل نّ أ :يلوهالدهلل ا ولّ  یخللش

                                                 

اهلل أمحد بن  ول یخالعزیز بن الّش  عبد یخلّش ، ليف الرّد عىل الروافض "اإلثنا عرشیة حتفة" (1)

هلوي اهلندي الفقیه احلنفي، املتوّّف سنة  عبد  (.٥/٤٧2 "العارفنی هدیة") .ه12٣٩الرحیم الد 

 .21٤ـص ،مامةاإل يف ٧الباب  "یةعرش اإلثنا ةفحت" (2)

 ه.11٧6ت سنة ااهلل الدهلوي، م ولّ : للشیخ "يف سالسل أولیاء اهلل االنتباه" (٣)

 (.2/111٩، 6٣2 ، ور:1/20٤، 6٣ ر: "فهرس الفهارس")
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 هستاذوأ هبوأو ،(1)ر املدينهطا بوأ یخالّش م همنو- ةاحلدیث والطریق علم يف هيمشا

، (٣)محد القشايشأ یخالّش  هستاذأو ،(2)يردك  یم الهبراإ یخالّش  يف الطریقة هوشیخ

م هوغری (٥)محد النخيلأ یخالّش  فؤل  امل شیخ   وشیخ  ، (٤)يناومحد الّش أ یخالّش  هستاذوأ

-مهلیإ يهاحلدیث تنت يف الّدهلوي اهلل ولّ  یخف الّش ؤل  امل ط رق ثر  کأابر، وکمن األ

 ة  رمح هعلی- (٧)يوالیارحممد الغ   یخللّش  (6)"ةاخلمس رهالوا"بكتاب ون یستجیزم هل  ک

 أفلیسْت  ،هيممعتقد  وهيم یزون به مرید  وجي ،(٨)"یفيالس   عاءالدّ "سّیام بـ ال -يالبار

یفي"و واألذکار   وراد  األ هذه ا ّن أل ؛؟!ة  بدع "ةمساخلر هواال" من "الّدعاء  الس 

                                                 

 .٤٩٥، 1/٤٩٤، 2٨٤ ر: "فهرس الفهارس"انظر ترمجته:  (1)

 .12، 1/11، 6 ر: "البدر الطالع"انظر ترمجته:  (2)

 .٥/1٣٤ "هدیة العارفنی"انظر ترمجته:  (٣)

 .٥/12٨ "هدیة العارفنی"انظر ترمجته:  (٤)

 .1٧2، 1/1٧1حرف اهلمزة، أمحد النخيل،  "سلك الدرر يف أعیان القرن الثاين عرش"انظر ترمجته:  (٥)

 تويّف الغوالریي  الشطاري حممد غوثالدین  لشیخ الكبری حممد بن خطری: ل"الواهر اخلمسة" (6)

 (.ملتقطا   26٣، ٤/261، ٤٥6 حرف املیم، ر: "نزهة اخلواطر")      . سنة سبعنی وتسعمئة

 .ملتقطا   26٣ -٤/261، ٤٥6حرف املیم، ر:  "نزهة اخلواطر"انظر ترمجته:  (٧)

ه:  -کّرم اهلل وجهه الكریم-املنسوب إىل سّیدنا عيل  "یفيالدعاء الس  " (٨) عىل  الّلهم صّل "أّول 

ن مل یصّل علیه  م 
ن صىّل علیه، وصل  عىل حممد  بعدد   م 

ه:"حممد  بعدد  ونا  لك يف " ، وآخر  ع 

 ."النوائب کل  همي وغمي سینجيل بوالیتك یاعيل یاعيل یاعيل!

 (.٧٩-٧٧، صـ1الزء  "شمع شبستان رضا")
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م ه   واأو  لیس ،ةجون للبدعا مرو  جون هلاملرو   ! أو  لیس النّبي زمن بعد فْت صنّ 

 .؟!ةالبدع صحاب  أ

 "یفيعاء الس  الّد "صفة قراءة 

 "ةر اخلمسهالوا" هذهمن  هنفس   "يیفعاء الس  الدّ " يفف !ذلك كعن دعْ 

 داء  النّ  وه؟ كذل هو ماو، هل تصمد   نأ ةینك  املس ة  ابیّ هیطیق الو ال ،مللدّ  ك  اسفّ  سیف  

حسب معتقد  جيلٌّ  ك  رش هنّ إف ؛"ناد  عيل"بـ ، املعروف يف البالد اهلندّیةعيلي  باسم سّیدنا

 قرأ  یل": "يفیالس   عاءالدّ " ةقراء ةصف يف "ةمساخل رهواال" قال يفف ،ةالطائف

 :ام یيلک كوذل ،ة  مرّ  وأ ا  ثو ثالأ سبعا   "عيل ناد  "

 العجائب ظهر  م   ا  علیّ  ناد  
 

 وائبك يف الن  ل   ونا  ه ع  جتدْ  
 

 سینجيل وغمي  همي  کل  
 

 (1)!یاعيل   یاعيل   بوالیتك یاعيل   
 

 بعض رسائل املؤل ف

فلریاجع  فیسنّ د الن  ذا الس  ه راد تفصیل  أن م  و !ةالطائف ك  رش حال   مان فإذ  

 ان سامعیب املوات يف ةحیا"و (2)"ساراأل ةصال ن یم  نوار م  األ ارنأ"الفقری  رسائل  

 

 

                                                 

 .2٨٩، 2٨٨، مناجات واألدعیة، صـ٣الوهر  "الواهر اخلمسة" (1)

األنوار من یّم صالة  ارأن"کتاب الّصالة، باب الوتر والنوافل، رسالة:  "الفتاوى الرضویة" (2)

 .٨11، ٥/٨10 "األسار
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 .(2)"هللا رسول اینداء  حّل  يف هنتبااال نوارأ"و (1)"مواتاأل

هلوّیة  ةساأل ة  ئمّ أ يف احلقیقة  ةالوهابیّ  ة  ئفالطا التي تنتسب إلیها-الد 

 .!احلمد هللو ،ةالطائف ةر حالیدكت غوا يفبال   همأنفس   مه   -ةاهلندیّ  اإلسامعیلّیة

 ةالطائف حسب معتقد  -ن یورکؤالء املذه ع  یان مجک أجال! الرّ  اهّي أتم یأرأ

 !؟... فرانالغ   يلیستحمو ،لعذابا يب  مستوج   ،امنی من اإلنیحمرومو نیکمرش -الوهابیة

 نیکمرش ةالسنّ  لهأعل علامء ل هاث  یحادأو "امنیاإل ةیتقو" کتاب ت  ایآ م نزلْت أ

 ،اء  یواحل امن  یاإل رزق  ی تعاىل أن نسأل اهلل  !؟... ةالطائف مامإ ة  عائل دون ،ةبدعال ل  هأو

م سوغ هلی ث الیم بحهیثر فتؤ ة  لبان احلارّ األ هذه مثل   فلعّل  ،ةوبالمل .!نیآم

 .!!ةطعاالّس  ة  احلجّ  هللو ،اهجمّ  ىتأتّ ی وال ،اهعجترّ 

 الفائدة  الزاهرة

رات ع واملنك  عاين الب د   بعض  الكتب يف توضیح م 

 أهل علامء   هفقد بّلغ ةبحث البدعا م  مّ أمجاال ، إ يف الرّد علیهم قیل ذا ماهان ک

 هقوحقّ  هلن فّص حسن م  أتب، ومن كمن ال ری  ثک يف ىصوالق   ةالغای ىلإ والامعة ةالسنّ 

صول أ"اللیل املفاد  هتابک يف -داملاج   املوىل هعن ريض-دنا الوالد یّ  سنیققّ املح خاتم  

                                                 

حیاة املوات يف بیان "رسالة: باب أحوال قرب املوت،  کتاب النائز،  "الفتاوى الرضویة" (1)

 .٧/٥٥0 "سامع األموات

 "نداء یا رسول اهلل أنوار االنتباه يف حّل "، رسالة: مکتاب العقائد والكال "الفتاوى الرضویة" (2)

1٨/٣٨٣. 
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 ة  منتخب ات  كجاء بن یضا  أ -هل تعاىل هلل ا فرغ  - ، والفقری  (1)"سادالف   باينمع م  شاد لق  الر  

ا من هوغری "هامهت ّي طاعن القیام لنب عىل ةالقیام ةقامإ" هرسالت يف -املبحث يف- کافیة

 هرسالت يف ةورکاملذ ةسحداثات لألاإلجيادات واإلمن  ا  ثریکر وحرّ  سائل،الرّ 

 .ةثاملحد   ةفاملصن   ةالعقید هذه عىل لردّ ل يفكی ما "نیام  هباإل م تقبیلكح العنی يف منری"

البالء والوباء واملرض والقحط  فعاد نعتيف  ة  املروی والوقائع   ایات  كاحل ّماأ

 ا يفهمن ثری  کوا، هب ةحاطاإل عىل ة  قدر وال ،اهمجع ىلإ ة  حاج الف ،حادیثاأل يف  ملواأل

ری الس   تب  کن شاء فلیطالع م  ف، تعاىل  بحمد اهللنیاملسلم طب العلامء قرع آذان  تب وخ  ک

 ی   -له تعاىل هلل  ا فرغ  – الفقری   أنّ  یدواملعجزات، ب   واخلصائص  
 ة  مفید ة  یلّ ک ة  جلیل ة  تكن يلق 

 .اهس  أب ةابیّ هیات الوکصال رشیاست يف -اهلل تعاىل نوبع  - ةیواف ة  افیکون ك، تةللغای

 جلیلة كّلیة نكتة  

 "البالء دافع" م لفظ  هجعل يف األصيل املقصد  تعرف ل ه! سلمأخي امل

 يش ل  کم هختاذاوماذا یعنون ب ؟ا  کرش من األلقاب هونحو  
 
 يٌّ باطن داء   ذلك ؟ا  کرش ء

لسفینی ؤالء الف  هعند  ك  ، الرّش جيلي  غری ةثر العامّ کأ و عنده يالذ ،يٌّ خف ومرض  

يلو  فال ،ةالعامّ  موریل األمن قب   -یمقديف املصطلح ال وفینییلس  لف  ا مه  و-ین املستجدّ 

ظام الع   كة  رام واملالئك  ال نبیاء  األ م املزعوم  هکعن رش   یبأ مل ىحتّ  ،العامل   يف موجود   هعن

 ...نبیاء األ دسیّ و ةالعزّ  رّب  ةحض ىلإا جرّ  مّ ل  هو، ةالالّص  فضل  أ هوعلی 

                                                 

باين الفسادأصول الر  " (1) مع م   .ه12٩٧لإلمام العاّلمة املفتي نقي عيل خاْن. تويّف سنة  "شاد لق 

ه العلمّیة واألدبّیةاّل الع") ه وحتقیقات   .(ملتقطا   11٩، ٩٩، ٩٨صـ "مة نقي عيل خاْن، حیات 
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 ىحتّ  ،عدیدة مواضعب حملي  غری يف من عنده املسائل   هذه (1)ةالطائف مام  إاخرتع ف ،ةوالتحی

 ةرسال يف كذل ةلمث  أبعض  عىل تقف   یمكنك أن، وكناله ىلإ ة  سج  الن   ت هارشح تتعدّ 

 ةادس من جمموعد الّس املجلّ  يف ةاملندرج "ةاملشارق ةمارق عىل ةارقالّش  ةالبارق"الفقری 

یراد إالتطویل ب ىلإ ة  حاج الف .''ةضویالّر  ىالفتاو يف ةبویالنّ  العطایا''بـ ةاملساّم  اهفتاو

مقتفون،  هثرم أله  دون، ومام مقل  اإل كاس لذاؤالء النّ ه .ةمثلاأل كالتفصیل من تل

﴾دین مردّ  ون  ْقت د  م م 
ه  ىل  آث ار  إ ن ا ع  ینبع  یضا  أ كم بالرّش كاحل تكرارو ،[2٣ الزخرف:] ﴿و 

 :ال  یفصت ينّ ممعوا تفاس مجاال  إموا هتف مل نإ ،ةفینار الد  النّ  كتل خانن د  م

 انوعن   إىل يشءٍ  واإلسناد   سبة  النّ 

 صف  یتّ  نأ وهو :ي  حقیق( 1)ان: نوع سناد  واإل ة  التوفیق: النسب وباهلل قولأ

 ،امّ  ة  صف لعالقاملتّ  غری ىلإ وصف   ینسب   نأ وهو :ي  جماز( 2) .ة  حقیق هلیإ د  املسن   هب

 ،يالار وه املاء   نّ أ، مع "ك  متحرّ " ةفینالّس  ، وللجالس يف"جار  "ر هم للن  قوهلک

 .ة  حقیق کةاملتحرّ  يه ة  فینوالّس 

 .بعطاء الغری ال ،اتبالذّ  ءاليّش  صاف  و اتّ هو :ذات  ( 1)ان: ن وع ياحلقیق ثمّ 

 هنفس   الغری   كان ذلک سواء   ،هب صفا  متّ  يف احلقیقة الغری   هجيعل   نأ هو :ي  عطائ (2)

 ام يفک هب صفا  ون متّ كی ال وأ ،الثبوت يف ةالواسط ام يفکالوصف  كبذل صفا  متّ 

 .ثباتاإل يف ةالواسط

 

                                                 

 ة، وهو إسامعیل الدهلوي.طائفة الوهابیة اهلندیّ ( أي: إمام ال1)
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 من القرآن الكریم أمثلة يف اإلسناد

 لهأو مجیع حماورات عقالء العامل   يف ذائع   ور شائع  الّص  هذهبجمیع  سناد  اإلو

   :إلنسان العامل  لیقولون  :مثال   ،القرآن واحلدیث يف ىوحتّ  ،ة  ملّ  ّل ک
 وجاء يف ،عامل 

﴾ :مواضع ةعدّ  القرآن العظیم يف ْلم  وْا اْلع  أ ْول  ءو ،[1٨ عمران: آل] ﴿و  ل ام  ن ي  ﴿ع  ب 

﴾ ائ یل  ْس 
﴾و ،[1٩٧ الشعراء:] إ  یم 

ل   ،٥٣ واحلجر: ،٧6، ٥٥ یوسف:] ﴿ع 

صفون م متّ ّن أ يعنأ ،ةالعطائی ةاحلقیق يه هذه ،نبیاء األ نعت يف [2٨ الذاریات:

 ب ة  العلم حقیق ةبصف
 
 ذهه ،"العلیم"بـ هنفس   وصف    واملوىل .تعاىل من اهلل عطاء

   هنّ إف ؛ةالذاتیّ  ةاحلقیق
 بات بالذّ   عامل 

 
 .حد  أ من غری عطاء

قة بني اإلطالق ل بد    احلقیقي واملجازي من التفر 

 ةابیهلوا عند ةیّ کطالقات، واملسائل الرشاإل هذهق بنی یفر   ن الم   هقمحأ ما

 ،هلم اتبغیّ امل وعلم ،هممن مدادستواال ،احلنیباألنبیاء والّص  ةباالستعان ةقاملتعلّ 

 امنّ إ ،ذلك من األمور وغری ةلالستغاث همامعوس م،هب والنداء ،ونفاهتم يف الك  وترّص 

 -هل تعاىل هلل فر اغ  - الفقری   د  مهّ ف .احلقیقة واملجاز بنی ةقعدم التفر   عىل يتبتن هي

متعّلقة  مآت  من إطالقات   ثبات  إا هب وقصد   ،یفذا املبحث الرّش ه يف فیسةلّرسالة النّ با

 واألحادیث القرآنّیة باآلیات تفصیال   أحكام اإلسنادات ، وتبینی  بام ینازع فیه الوهابیة  

 . ن شاء اهللإ النبوّیة

 یوم   افع  ور، الّش البالء والرش   ور، دافع  اء والّس  هللب   ياملعط   ي  النب وصف  ف

 ق املخالف  رز  ی   مل نإ، ويطائالع   يسناد احلقیقاإل ىبمعن "البالء دافع"ـب شور الن  

وت كل  م   يف ىاملصطف ةسلطن"الفقری  ة  فلیطالع رسال ،صدیقللتّ  ف التوفیق  املتعّس 
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ار هزأ، وة  رهحدائق التحقیق والتوثیق زا ي( حیث ترتاءه12٩٧) "ىالور ّل ک

 .!ة  یقان فائحیامن واإلاإل

بكيالتفر    قة  بني احلقیقة واملجاز عند اإلمام الس 

يلو  ال هنّ إ :ال  نقول تنز  فذا املبحث، همیل كلت ناآل جمال   ال ذإ ؛ذاهعنا من د  

 هنّ أل ؛ة  جمازیّ  ون  كت نأا مّ إ، وة  عطائیّ  ة  حقیقی ة  سبالنّ  ون  كت نأا مّ إین: مر  حد األأعن 

   (1)!هلل فحاشا ايتالذّ  ياحلقیق سناد  ا اإلمّ أ ،البالء لدفع ة  وواسط ة  ووسیل سبب 

                                                 

 "الالم"، وهللا ، أو معاذهلل اسم  مرادف  للباءة، أو بمعنى معاذ، فاملعنى براءة   "هللحاشا "( قوله: 1)

ر، وحیتمل أن "هلل"يف  ،  "الالم"اسم فعل  و یكون   للج  زائدة، وهذه الكلمة عىل ثالثة أوجه 

 تكون   أن أحدها: ،ه  عىل ثالثة أوج   "حاشا"ه: ، وهذا نص  "بیبمغني اللّ "شام يف ه   ذکرها ابن

 ةمرادف  للباءاسم والّصحیح أّنا  -إىل قوله-نزهيیة   تكون   أن والثاين:فعال  متعّدیا  مترّصفا . 

مغني "] "لالستثناء تكون   أن والثالث:بالتنوین.  "هللحاشا  "من کذا، بدلیل قراءة بعضهم 

 "املغني". وقال الدسوقي  يف تعلیقه عىل ملتقطا [ 16٥، 16٤ملة، صـحرف احلاء امله "اللبیب

ن یراد تنزهيه بعد ذلك، وهي اأي: تذکر لتنزیه املوىل ": ''نزهيیة  ''حتت قوله:  ، وتنزیه م  بتداء 

أو غری جمرور هبا، وذلك أّنم إذا أرادوا تنزیه  شخص   "الالم"جمرورا  بـهلل الّداخلة عىل اسم ا

، و يف هذا  هذا األمر   یوجد   فكأّنم یقولون: تنّزه املوىل عن أن قّدموا علیه تنزیه  املوىل عن أمر 

حرف احلاء املهملة،  "حاشیة الدسوقي عىل املغني"] "يفی ال خص، وفیه من املبالغة ماالّش 

هم أّنا اسم  ": "املغني". قال يف [1/1٧٨  "مغني اللبیب"] لخإ... فعل  ماض   وزعم بعض 

: قوله: [16٥احلاء املهملة، صـحرف  يف  "الالم"أي: ودخول  "إّنا اسم فعل". قال الدسوقي 

ات ملا توعدون یه  ات ه  یه  أي:  "حاشا"ا فمعنى قوله: ذوعىل ه ،فاعله کدخوهلا عىل فاعل ه 

. وقال [1/1٧٨حرف احلاء املهملة،  "حاشیة الدسوقي عىل املغني"] "ويمن الّس هلل بريء ا

= 
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 ةماّل الع مام  اإلوهذا  .تعاىل هللا غری ىلإ ةسبمن املسلمنی بالن   حد  أيطر ببال  ال

 جمال   ال يالذ ،يكاملل   هس ّس دّ ق  - (1)يكبالس   ايفكال بن عبد ین عيلوالدّ  ةامللّ  يتق

 یعرتف بإمامته (2)يلوهنذیر حسنی الدّ  ىحتّ  ،هوجاللت همامتإ يف ةهبلالختالف والش  

تاب املستطاب كال يف -هتم  وخ همضاء  ا إهعلی ،هل ىفتو يف (٣)باالتفاق ا  تهدجم وبكونه

عال، فلق واالستقالل باألاخل   ىلإ  يبالنّ  ة  نسب لیس املراد  " :یقول (٤)"قامشفاء الس  "

 ،ینالد   من باب التلبیس يف ،هومنع   هلیإ الم  كال فرصف   ،مسلم   هیقصد ذا اله

                                                 

= 

اش  هللقرطبي حتت الق   ْلن  ح  ق  . فأفاد أّن "هللأي: معاذ ا": [٣1 ]یوسف: ﴾وله تعاىل: ﴿و 

سورة یوسف، حتت  "الامع ألحكام القرآن". ]أي يف: لخإعنى معاذ ... اسم  بم "حاشا"

 .]األزهري غفرله[      [. 1٥٥، صـ٩، الزء ٣1 اآلیة:

 .٥٧٨، ٥/٥٧٧ "هدیة العارفنی"انظر ترمجته:  (1)

 ، له مكان  ماهتونظریّ  ميف نرش أفكاره بارزا   ورا  ى د  ة، أدّ ة اهلندیّ الوهابیة يف شبه القارّ  ابرأکمن  هو (2)

بأسامء  يف اهلند معروفة   هذه الامعة   کام جيدر اإلشارة إىل أنّ  الطائفة الوهابیة اهلندّیة،عند  مرموق  

والسلفیة  (٤) دینغری املقلّ و (٣) ،الوهابیةو (2) ،أهل احلدیث (1) :کثریة منها

حرف  "نزهة اخلواطر"نظر: ، وللتفصیل األکثر یوما إىل ذلك والتبلیغّیة (6)والدیوبندیة  (٥)

 ه.منهج نفس لكونه عىل کثریا ؛ ؛ فإّنه یمدحه٥2٧-٨/٥2٣، ٥2٧ النون، ر:

 .2/60کتاب التوبة،  "فتاوى نذیریة" :نظرا (٣)

الكايف السبكي،  الدین عيل بن عبد یخ تقي: للش"شفاء األسقام يف زیارة خری األنام" أي: (٤)

 (.2/٧٨ "کشف الظنون")       .ه٧٥6املتوّّف سنة 
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سالم عن اإل اهلل  كجزا يدسیّ  یا صدقت   .(1)"دینعوام املوح   والتشویش عىل

 !.آمنی ،واملسلمنی خریا  

ه موجود   ؟!العاَل  موجود  وخالق  ك    ، فهل ثبت  به الِّش 

 "العطاء"و "مداداإل"و "البالء دفع" کلمة عىلیقف  ال احلكم   :یقول الفقری

 أیضا   ة  ابیهوالو ،ايتالذّ  ياحلقیق ىلیس باملعن أیضا   لقاخل   ىلإالوجود  سناد  إ بل فقط،

 م موجود  هعند العامل  فهل ، العامل   عىل "املوجود" کلمة طالقإ نا يفمعون کمشار  

 نوإ !؟... ةالسوفسطائیک "ة  شیاء ثابتحقائق األ" ةرون لعقیدك  م منه  م أ ،هبذات

همون یغّض  !... ظلمال هذا امف ن کذلككی مل لیال  به  قونطل  یزالون ی    العاّم  أبصار 

لیست  أ !؟... ا  قطعیّ  باملسلم حراما   وء الظنّ لیس س   أ !مرشکنیاملسلمنی  لعل ونارا  

نصاف اإل انت عنی  ک بل لو !؟... همّ بذ   ة  ناطق النبوّیة   حادیث  واأل ةالقرآنیّ  اآلیات  

 حملي  حیتاج إىل الظنّ  وء  س   نّ إف ؛وء الظنّ س   من أشد   اخلبیث   عاء  الدّ اذا هترى  ،ة  حمفت  

 عىل دا  هشا دا  موح   هونك  ب ىف  کوقد  ،أصال   املسلم يف ة  ركالف هذهل تمحت ، والكللذ

 .ین  ود   عقل   هن لم   ّل ک عند ىيف ام الک ،همراد

 :حلف رجل   ئل يفس  ": هنص   ما (2)"ةرییّ اخل   ىالفتاو"یامن من تاب اإلک يفف

 ؛جاب: الأل حینث؟ هفدخل،  "رهالد   هعلی م  كحی نأ إاّل ار الدّ  هذهیدخل  ال هنّ أ"

                                                 

 .1٧٥ـص ،لخ...إ ل واالستغاثةالتوّس  يف ٨الباب  "شفاء السقام" (1)

الوّهاب  الّدین بن عبد الّدین بن أمحد بن عيل بن زین خلری "الفتاوى اخلریّیة لنفع البّیة" (2)

ميل احلنفي، مفّّس، حمّدث، فقیه )تاألیويب العلیمي   .ه(10٨1الفاروقي الر 

= 
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ر هالدّ  رب   هعلی قىض   :يأ ،مكفقد ح ذا دخل  إو ،دمن املوح   هدورلص   ذا جماز  هو

 .بتلخیص "هـا (1)حنث   فال ،ىو مستثنهو ،ابدخوهل

  املسليني للم  عظیمتكفری

 عىل رصیح   فرتاء  ابل  ،فحسب الظنّ  ة  ساءإس لیس ج  الن   ّدعاءاال اذهفمثل 

 و  أ !؟... احلساب یوم لیس هناك أ !؟... ة  تقوم القیام ال أفر، ك  بال ام  هّت او هو ،املسلم

 هلإ ال"بـ املسلم شهادة   يتأت ال أ !؟... اخلبائث هذهب ّدعاءعن اال ال  ؤّس ال لیس هناك

 ید،یوم الشدّ ذلك اليف  ا  جواب لكّل سؤال   أعدّ  ا الظامل!هّي أ !؟... هل عنجتاد   "اهلل إاّل 

﴾ ب ون 
ل  نق  ل ب  ی  نق  وا أ ي  م  ل م  ین  ظ 

ذ  ی ْعل م  ال  س   [.22٧ ء:الشعرا] ﴿و 

د ذا االحتامل يفهل جمال   ال ،ةيلباجلو نی ثن  اال حد  أ ، بل املراد  کالم املسلم املوح 

 ر  فاملتصوّ  "ك  رش"ل ین ق  إن فإذ  ان، ک نوع   ّي أمن  ايتغری الذّ  سناد  اإل يعنأ ،لیقنیبا

نفس  ىلإظر ا بالنّ مّ إو ،(2)ةسبمصداق النّ  ىلإظر نّ بال ا  کرش ون  كی نأا مّ إ: فقط مرانأ

 :حمذوران ذلك لزم عىلیو ،ةیاكاحل

                                                 

= 

 .(1/6٩٤ "فنیمعجم املؤلّ ")

 .1/1٣٥ ،یامنکتاب اإل "الفتاوی اخلرییة" (1)

مّتصف  هبذه الّصفة هلل ا وهو اعتقاد أّن غری]بمنع احلكایة يف الوجه األّول  رق أّن احلكم  ( الف  2)

یكون نظر إىل البطالن وعدم املطابقة، یعني أّن  [له ررشك  مطلقا ، وإن کان جمازا . األزهري غف

وهو أّن هذه ]املوضوع لیس مّتصفا  يف الواقع بصفة تصحیح هذه احلكایة، ويف الوجه الثاين: 

الّذايت.  اعتقد اإلسناد  غری ، وإنهللا وإثباهتا رشك  لغری هلل النسبة واحلكایة خمتّصة  با

= 
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، ان جمازا  ک لوو ،مطلقا   ك  رش اهلل ریلغ (1)صفوذا الهبمثل  القول   نّ أ ل:وّ األ

 ىحتّ  ،لدفع البالء ة  واسط وال ،ة  وسیل وال ،لیس سببا    هنّ أ :ةلأاملس يف هحاصل   ما

و هف يف هذه األمور سببا   اهلل غری   عتقد  ان ، وم  من الوجوه ه  بوج ةسبالنّ  مصداق   ق  یتحقّ 

 .!والعیاذ باهلل ،ك  مرش  

 ریا للغثباهت  إو ، ةیّ هلات اإلذّ الب ة  خاّص  ة  یاكواحل ة  سبالنّ  هذه نّ أ :والثاين

 .ايتذّ ال ریسناد غاإلبعتقد ی کان لوو ،مطلقا   ك  رش

قد  كالرش   أّن احتامل   رفع   ،يمن العقل والوع ب  ینص صاحب   املرء   کان نإ

  هاعتقد  ذ لو إ ؛"ايت الذّ ریغ"إتیان کلمة:  بمجّرد انقطع
 
 أین احتامل  ف من اهلل بعطاء

 ،هعنی عقل عىل ةراب  كامل   ة  عصاب شدّ  يالذ العايص ياغالطّ  كالذ خالفا   !؟... كلرش  ا

                                                 

= 

؛ ألّن الص  تكون احلكایة نفسها  [له األزهري غفر ، ولو کان صادقة  دق، أي: کون حمذورة 

أعّز عزیز  وأجّل  یستلزم صّحة اإلطالق، أال ترى أّنا نؤمن بأّن حممدا   احلكایة صادقة  ال

ففي الدرجة األوىل نحن بصدد  .بل  "حممدا  "یقال:  ، ولكن الجلیل  من خلق اهلل 

ّذايت متحّقق  مطلقا ، ويف الثانیة نبنّی أّن هذا اإلطالق يف اإلسناد الغری ال أّن املصداق   أن نبنّی  

اإلهلیة  الوجه الثاين کّلها دالئل الوجه األّول؛ ألّن احلكایات   جائز  قطعا . وظاهر  أّن دالئل  

نتوّجه إلیها بقّلة  بجنب الكثرة، ونورد النصوص  املتكاثرة   والنّبوّیة صادقة  قطعا ، لذلك ما

 ]أي: من اإلمام أمحد رضا[. .توفیق. منههلل ، وباعىل الوجه الثاين

 صاف.وونحوه من األ "البالء دافع"( أي: کلمة 1)
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 أات م بالذّ هل ة  حاصل ة  القدر كتل نّ أ عتقد  ا سواء   هنّ أ ثمّ " :وقال
 
 نّ إف ؛من اهلل م بعطاء

 .(1)"ه  وج ّل ک عىل ةالعقید هذت هبثب  ی   ك  الرش  

 إهلّیةا  اهلل لیس صفةا  عطاء  باهلل، فام كان  عطاء  باإلهلّیة لیست  الّصفة  

 بست یل ةیّ هلاإل ة  فالّص  نّ إ :جمنون ه  یلسف نقول   أن إاّل لنا  امف
 
ان ک، فام اهلل عطاء

 ب
 
  ثبات  إف ،ة  یّ هلإ ة  س صفیل اهلل عطاء

 
فضال   ،صال  أ ة  یّ هلإ ة  لصف ثباتا  إن كی مل للغری العطاء

 ة  صف هذه، بل ك  رش  ال به ی یثبت  حتّ  ،ةیّ هلولأل   ة  ملزوم ة  خاّص  ة  لصفه إثباتا  عن کون  

ا ثباهت  إف ،و للعبد معقول  هام نّ إعطاء الغری ب ة  صف حصول   نّ أل ؛بداهة   ةبدیّ للع   ة  ملزوم

 .!هللبا عیاذ  وال ،ةیّ هلولأل   ثباتا  إولیس  ،ة  حارص ةبدیّ للع   ثبات  إ

 هیتعّدى إىل اهلل ورسول ،كبالِّش   الوهابیة عىل املسليني حكم  

 ،مجیعا   ةابیّ هیات الوکلتخلیص رش ة  افیک کانت "غری الذاتّیة" ةلمکو

ؤالء همن  كبالرش   م  كاحل" يعنأ ،دیهذا التمه هل دت  هّ م مر  أثبات إبصدد  ينّ كول

ر یتصوّ  هنّ أ نت  بیّ  ما (2)سبق   قدف ،كبذل دا  هشا كاهنعم،  ."هورسول  اهللىلإ ىتعدّ ی

  اهلل إىلینسحب  م  كین فاحلذ  هام ختتار من یّ أم اخلبیث، وكذا احلهل فقط مراناأل

 .!حال ّل ک عىل ه ورسول

 

     
                                                 

 .22ـص ك،رشالتوحید وال يف 1الباب  "یامنتقویة اإل" (1)

 .أي: يف الصفحة املاضیة (2)
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 ّولالباب األ

لاأل ه  الوج صوص عىلالن   يف  ،ون حدیثا  وست   آیات   ست   هفی ،(1)و 

ا  وست   ة  ا ستهومجلت    ون نص 

 ةقرآنيّ اآلیات ال ل يفوّ الفصل األ

 رةسبٌب لدفع البالء حّتى عن الكف   نا نبي  

مْ  ﴿َوَما:  قال اهلل :وىلاأل ةاآلی ََب ْم َوَأنَت ف یه  ی َعذِّ
 األنفال:] ﴾َكاَن اهلل  ل 

 رؤف    هن  أ ، ثم  ةرفَ كعن ال ىلدفع البالء حت   سبب   نا ! نبی  سبحان اهلل ،[٣٣

 .اخلصوص مننی عىلؤبامل رحیم  

 ةالّرمحة سبٌب لدفع البالء واألزم

ْلَعامَل نَی﴾ :ةالثاني ةاآلی  ن  أ وجلي  ،[1٠٧ :ءاألنبیا] (2)﴿َوَما َأْرَسْلنَاَك إ َّلا َرْْحَة  لِّ

 .ةزملدفع البالء واأل سبب   ةْحالر  

                                                 

لغري اهلل رشك  مطلقا  ولو  "البالء دافع"( وهو أن  القول بمثل هذا اَّلت صاف، أي: نحو كلمة 1)

 .العیاذ باهلل تعاىل!()و ك  فهو مش   يف هذه األمور َمن اعتقد غرَي اهلل سببا  ف كان جمازا ،

ل  إىل اجلن  واإلنس مرَس  ، فهو هللا وىس   لكل  ما عىل عموم رسالته  دل ت اآلیة   (2)

، لذلك ورد يف  ة   كان النبي  »أن ه قال:  عنه  "صحیح مسلم"واملالئكة، بل وإىل اخلَلق كاف 

ة   ، وأ رسلت  إىل اخلَلق كاف  ة  بعث يف قومه خاص  ب املساجد ومواضع كتا "صحیح مسلم"] «ی 

الة، ر: الة، باب املساجد ومواضع الص  ف 21٣، 212، صـ116٧، و116٣ الص   .[بترص 

= 
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 م   ما: »وقال 
 
مسند "] «ة اجلن  واإلنسدَ رَ مَ  إَّل   ،هللا علم أّن  رسول  ویَ  إَّل  ن يشء

ف. و ٥/44، 14٣29 ، ر:مسند جابر بن عبد اهلل  "اإلمام أْحد  "الدارمي سنن"بترص 

مة جر به ...إلخ، ر:املقد  ف.  1/24، 18 ، باب ما أكرم اهلل  به نبیاه عن إیامن الش  بترص 

ف 12/12٠، 12٧44 عباس، ر: الذیال بن حرملة عن ابن "املعجم الكبري"و [. بترص 

ه  ل َیك   يف إفادة هذا املعنى نظري   واآلیة   ْرَقاَن َعىَل َعْبد  َل اْلف  ي َنزا
ذ  وَن قوله تعاىل: ﴿َتَباَرَك الا

یرا ﴾ ]الفرقان: لیس رسوَّل  بالنذارة فقط، بل  [، وأفادْت معنى زائدا  هو أن ه 1 ل ْلَعامَل نَی َنذ 

ْحة، وأن ه  رسول   هو  ، وهو عنی الر 
ْحة، ومفیض  الوجود عىل كل  موجود   عما  الر 

عاد، إلیه يف املبدأ واملَ  ر  ون، فالكل  مستن د  إلیه يف اإلجیاز واإلمداد، ومفتق  برْحته سائَر أنحاء الكَ 

 أقول:ويف هذا املعنى 

 الكوَن برْحته  عما 
 

 رْحاه ىْحكل  الر   
 

 ون بهحیاة الكَ  یطَ ن   قد
 

 لوَّله عدیم   فالكل   
 

 ،ه سببا  جلمیع الكائناته عىل العاََل، وكونَ مَ رْحة  للعاملنی یقتيض تقد   ه أن إرسالَ  َبذا ظهرَ 

اجلنس العايل عىل ": "املواهب"يف كل  موجود ، وهو كام قال يف  بب  والس  عنی الوجود،  فهو إنسان  

يف تشیف اهلل  1املقصد  "املواهب"]. "مجیع األجناس، واألب  األكرب جلمیع املوجودات والن اس

 [.1/٥٥تعاىل له ...إلخ، 

ات رشح دَّلئل اخلرياتمَ "هذا، وقد عثرت  يف   "ظنونال كشف")]انظر ترمجته:  "طالع املرس 

 العب اس املريس قال الشیخ سی دي أبو"ه ما یل: ، ونص  "رْحة"عىل كالم  نفیس  حتت اسمه  [(٥٧9/1

 ( :[٧/٣٧1 "النجوم الزاهرة يف ملوك مرص والقاهرة"]انظر ترمجته) لقوا من : مجیع األنبیاء خ 

ْحة، ونبی نا  ْحة، قال تعاىل: ﴿َوَما َأْرَسْلنَاَك إ   الر  ْلَعامَل نَی﴾ ]األنبیاء:هو عنی  الر  [، 1٠٧ َّلا َرْْحَة  لِّ

حرف  "نیل اَّلبتهاج بتطریز الدیباج"]انظر ترمجته: ) اجللیل القرصي وقال الشیخ سی دي عبد

= 
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 بالء العذاب وبة ودفع  سبٌب لقبول الت    نّبيالجناب  إىلاحلضوُر 

وْا اهللَ َواْسَتْغَفَر  :ةالثالث ةاآلی وَك َفاْسَتْغَفر  ْم َجآؤ  َسه  وْا َأنف  ﴿َوَلْو َأَّنا ْم إ ذ ظاَلم 

یام ﴾ ح  ابا  را وْا اهللَ َتوا ول  َلَوَجد  س   :ةاحبالرص   ة  ناطق ةریمكال ة  اآلی ،[64 :ءساالنِّ ] ََل م  الرا

 ةَ اآلی ن  إبالء العذاب، بل  ودفع   ة  لقبول التوب سبب    ن بيال ةحرض ىلإ تیانَ اإل ن  أب

  ة  م زیادقلوَب   عىل املرَض 
 
من  ةاملغفر عىل ان قادرا  ك ةالعز   ربا  ن  أل ؛وعذاب بالء

                                                 

= 

بنص   املرحوم به العاََل   عىل هذه اآلیة: فهو  ([2٧8عبد اجللیل بن موسى، صـ -٣٣٥العنی، ر: 

ل اإلجیاد إىل آخره،  ،ركة  شاعْت وظهرْت يف الوجودخري  ونور  وب هذه اآلیة، وإن  كلا  أو تظهر من أو 

، 6/14 "هدیة العارفنی")]انظر ترمجته:  الرتمذيهلل ا عبد وقال اإلمام أبو .إن ام ذلك بسبه 

، 2/٧٧6 "كشف الظنون")]انظر ترمجته:  "األصول نوادر"يف  [(6/2٧2 "األعالم"و

ْحة، للجن ة بابا  زائدا ، وهو باب حممد  تعاىل  هلل جعل ا": [(6/2٧2 "األعالم"و ، وهو باب الر 

یفتح إىل  ق فلممس  من مغرَبا أغلَ یغلق، فإذا طلعت الش   مفتوح  َّل هلل ه اوبة، فهو منذ خلقَ وباب التَ 

ا باب": -ثم  قال- "القیامة، وسائر أبواب األعامل مقسومة  عىل أعامل الرب    یوم وبة من اجلن ة التَ  فأم 

، إن ام هو بابالزائد  ْحة الع   عىل األبواب فلیس هو باب عمل  هلل باد إىل اظمى، إلیه تدخل توبة  الع  الر 

رْحة   حممد   ، فنفس  «هداة  وأنا رْحة  م  »، «وبةأنا نبي  التَ : »هلل ا تعاىل، ولذلك قال رسول

ل اَل   عثوا به منب   األنبیاء مبعث هم رْحة، فلذلك سعد َمن أجاب ما للعاملنی، وسائر   وج  دى، وع 

، وكذا مَ  بالعذاب َمن أعرض عنهم، وحممد   ه رْحة  وأمان  ه ونفس  ور، دفن ه إىل نفخ الص  مولد 

، فحرمة   ْحة وأمانه قائم  -٥16، و4٣4، و1٧1، و14٥، و9٥، 94صـ "األصول نوادر"] تلك الر 

ا [ ٥68، و٥٥9، و٥18 ات"] "انتهى ملخص   [.1٠8صـ "َمطالع املرس 

ة الشیخ حممد أخرت رضا خاْن األزهري ]مف      یار اَلندی   [.، حفید اإلمام أْحد رضا تي الدِّ
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، م فاحرضوا عند حبیبنا كتوبت   قبَل ن تأحببتم أ نإیقول:   هن  ك، ولة  رشیط غري

 .!(1)العاملنی رب  هلل واحلمد 

                                                 

يف تفسري قوله تعاىل: ﴿َوَلْو  [(1٧٧، ٥/1٧6 "هدیة العارفنی": )]انظر ترمجته كثري قال ابن   (1)

وْا﴾ َلم  وْا﴾﴿َوَلْو َأَّنا ْم  :قوله"ه: [ ما نص  64 ...اآلیة ]النساء: َأَّنا ْم إ ذ ظا َلم   ،...اآلیة إ ذ ظا

د تعاىل الع  
سول  أن ،ذنبنی إذا وقع منهم اخلطأ  والعصیان  صاَة وامل  ی رش   ،یأتوا إىل الر 

روا اهللَ عنده ویس م إذا فعلوا ذلك تاَب اهلل  علیهم ورْحهم  ؛َلم غفرَ ستی لوه أنأفیستغف  فإَّن 

ابا   وغفرَ  وْا اهللَ َتوا یام ﴾ ]النساء:َلم، وَلذا قال: ﴿َلَوَجد  ح  [، وقد ذكر مجاعة  منهم الشیخ  64 را

]انظر  "املالش  "[ يف كتابه (46٣، ٥/462 "هدیة العارفنی"انظر ترمجته: )] نرص الصب اغ أبو

قرب  كنت  جالسا  عند"ي قال: ب  تْ احلكایَة املشهورَة عن الع   [2/61 "الظنون كشف"ترمجته: 

سمعت  اهلَل یقول: ﴿َوَلْو َأَّنا ْم إ ذ  !اهلل رسوَل  الم علیك یاالس  "، فجاء أعرايبي فقال: الن بي 

یام ﴾ ح  ابا  را وْا اهللَ َتوا ول  َلَوَجد  س  وْا اهللَ َواْسَتْغَفَر ََل م  الرا وَك َفاْسَتْغَفر  ْم َجآؤ  َسه  وْا َأنف  َلم   ظا

را  لَذنبي م  64 ]النساء:
عا  بك إىل ريب  [، وقد جئت ك مستغف 

 ثم  أنشأ یقول: "!ستشف 

فنَت بالقاع أعظم   یا  هخرَي َمن د 
 

 یبهن القاع  واألكم  ن ط  فطاَب م   
[ 

 نفيس الفداء  لقرب أنت ساكن ه
[ 

 رم  فاف  وفیه اجلود  والكَ فیه العَ  
 

، فرأیت  النبيا   باألعرايب احلْق  ي!عتب   وم فقال: یايف النا ثم  انرصف األعرايب  فغلبْتني َعیَنيا

 [.1/٥٠9، 64 سورة النساء، حتت اآلیة: "تفسري ابن كثري". ]"له قد غفرَ  ه أن  اهللَشِّ فب

ا الن  ر أّی  كثري، هذا  ابن تفسري منك نقلناها لك عن أىيف هذه العبارة التي هي بمر !اظرتفك 

، تفكِّ   ون  بنی مان بَ م   مكَ  !ر جی دا  يف احلكایة التي أثرها عن األعرايب، ثم  انظرالذي تعتمده الوهابیة 

ه  كثري من اآلیة وبنی ما فهمه ابن   ین یعتمدونه، فهذا فهم  من اآلیة أن  د  یزعمه أولئك الذ  ی رش 

= 
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سول  أن ،ذنبنی إذا وقع منهم اخلطأ  والعصیان  صاَة وامل  الع   روا اهللَ عنده  یأتوا إىل الر  فیستغف 

م إذا فعلوا ذلك یغفرَ  لوه أنأویس  اهلل  علیهم ورْحهم وغفر َلم. تاَب  ،َلم؛ فإَّن 

ل األمَر إرساَّل ، وَّل ، وَّل فهو فیام ینص  ی رس  ،  یقی ده بزمان  دون زمان  ق بنی قاص  ودان  یفر 

ل إطالَق األمر، وأن ه َّل انتقل من  رهم وبنی كونه بنی أظه   فرَق يف ذلك بنی كونه  بل یسجِّ

نیا إىل رْحة اهلل تعاىل الذ  فیع  املرجتى، ومَ الش   األعرايب، فدل  بذلك أن ه بحكایة ذكرها عن  ،الد 

، وأن ه  صاةَ حيي يف قربه، وأن  الع   ذنبنی دنیا وأخری، وأن ه امل    مأمورون باإلتیان إلیه دائام 

 منتدب  إىل بابه 
ن هذا األمر  حيي إىل األبد، وأن  كلا قریب  وبعید  حال الرِّ  بزیارته وشد   ، فیتضم 

، وهؤَّلء الوهابیة یزعمون خالَف  ن  كلا لذلك، وأ ح  ما ذلك متوارث  بنی املسلمنی من قدیم  رص 

هون بأن  هذا، أعني األمرَ  به ابن   ، ویتفو  ح َبذا  كثري  سول خاصي بحیاته، كام تبج  باملجيء إىل الر 

َّللة عىل أن  حیا مة، وهذا رصیح  منه يف الد  ة املكر  ي أحد  الوهابیة وأنا بمك 
انتهْت  ه تَ أمام 

ة، وتكذیب  برصیح املفهوم من حممد رسولوفاته  بعد الذي  اهلل  ، وهذا خرق  إلمجاع األم 

 یزال رسوَّل . َّل یدل  أن ه 

حيي يف قربه  اهلل  إن  رسول": ([6/48 "هدیة العارفنی"]انظر ترمجته: ) فورك بناقال 

ادقأي: يف مجیع األزم  -أبَد اآلباد  . "املجاز عىل احلقیقة َّل -اعةعد موته إىل قیام الس  بام ب ةنة الص 

افعیة الكربى"انظر: ] فیَمن تويف  بنی األربعمئة واخلمسمئة، حتت  4الطبقة  "طبقات الش 

 [.4/1٣1حممد بن احلسن بن فورك، -٣1٧ ر:

م یستدل ون ملا یزعمون من منع شد  الرِّ   ال  حتشد  الرِّ  َّل: »ال بقوله حوبلغ من سفاهتهم أَّن 

ة واملدینة، باب فضل  "صحیح البخاري"] «مساجد إىل ثالثة   إَّل   الة يف مسجد مك  كتاب فضل الص 

ة واملدینة، ر: الة يف مسجد مك  ، ولیت شعري! كیف یستقیم استدَّلل  َبذا [19٠، صـ1189 الص 

= 
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د سبق أن رد  جیر فیه ذكر  املشاهد، وق َل ، واحلدیث  شهده حال إىل مَ احلدیث عىل املنع لشد  الرِّ 

 :([1/8٣ "كشف الظنون"]انظر ترمجته: ) "العلوم إحیاء"حیث یقول يف  علیهم اإلمام  الغزايل

حلة لزیارة املَ " شاهد وقد ذهب بعض  العلامء إىل اَّلستدَّلل َبذا احلدیث يف املنع من الر 

كنت  : »َبا، قال مأمور   كذلك، بل الزیارة   تبنی  يل أن  األمرَ  لحاء، وماوقبور العلامء والص  

مسند األنصار،  "مسند اإلمام أْحد"] «تقولوا هجرا   وروها، وَّلَّنیت كم عن زیارة القبور فز  

، واحلدیث إن ام ورد يف املساجد، ولیس يف معناها [9/٣٣، 2٣114 حدیث بریدة األسلمي، ر:

، وَّل شاهد؛ ألن  املساجدَ املَ  حلة إىل مسجد   ، فالوفیه مسجد   إَّل   بلدَ  بعد الثالثة متامثلة   معنى للر 

ا املَ آَخ   "العلوم إحیاء"] "اهلل  تتساوي، بل بركة  زیارهتا عىل قدر درجاهتم عند شاهد فالر، وأم 

 .ملتقطا [ 1/291يف فضائل احلج  وفضیلة البیت ...إلخ،  1، الفصل 1كتاب أرسار احلج، الباب 

ه تعاىل:، قد ذكا ر اآلیةَ ت ذكِّ  واآلیة   [ قوَله تعاىل يف 64 ...اآلیة ]النساء: ﴿َوَلْو َأَّنا ْم﴾ رّن قول 

ب ینا   سورة ا َفَتْحنَا َلَك َفْتحا  م  َر﴾ الفتح: ﴿إ نا ن َذنب َك َوَما َتَأخا َم م  َر َلَك اهلل  َما َتَقدا ...اآلیة  * ل َیْغف 

ل نی تبنی  لك أن  اآلیةَ [، وإذا قارنَت اآلیتَ 2، 1 ]الفتح: ل  األ وىل تفصِّ اآلیَة األخرى، والقرآن یفصِّ

ه بعضا ، وظهر لك أن    ك وبسبب  ألجل   : ﴿َلَك﴾ للتعلیل، واملعنى لیغفرَ يف قوله  "الالم"بعض 

مَ  ك مااستغفار   ن َذنب َك﴾ يف اآلیة ذنوب   واك، وعرْفَت أن  املرادَ ر من ذنوب َمن س  تأخا  وما تقد 
﴿م 

مَ َمن س   ه اهلل ، كیف وقد عصمَ ذنَبه  املراد   یكونَ  جائز  أن ده، وغري  ه وَمن یأيت من بعواه ممن تقد 

حمالَة، وسیاق  اآلیة یدل   هاهنا مرصوف  عن ظاهره َّل نب  نوب، فالذا تعاىل وسائَر األنبیاء من الذ  

؛ وذلك ألن ه َّل عىل ما ع، وَّل ذنَب قبل الن بوة إذ َّل قلت  الن بوة كام هو  ذنَب بعد حكَم قبل الش 

ر منك صدور  ذَ  -مواهلل تعاىل أعلَ -، فاملعنى ظاهر نب  من قبل ومن بعد فقد غفرناه لك، أن ه لو ق د 

 صمة.نب منذ البدایة، وإخبار  بالع  وهذا يف احلقیقة إبراء  لساحته من الذا 

= 
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 آلٌة وواسطٌة لدفع البالء يف سبيل اهلل نواملجاهد

﴾ ََّل َدْفع  اهلل ﴿َوَلوْ  :ةابعالرّ  ةاآلی ع 
َمْت َصَوام  م ب َبْعض  َلا دِّ  النااَس َبْعَضه 

:  .البالء لدفع ة  وواسط ة  لآدین هاملجا ن  أ كلم بذلع   ،[4٠ ]احلج 

 

                                                 

= 

يف  ([6/٣٠ "هدیة العارفنی"]انظر ترمجته: ) ریديمنصور املات   أبو م  قال اإلمام  ن ثَ وم  

 یكونَ  وجائز  أن"ه: نص   ما ([1/292 "كشف الظنون"]انظر ترمجته: ) "هل السن ة تأویالت أ"

َر َلَك اهلل  َما :قوله  ن َذنب َك َوَما ﴿ل َیْغف  َم م  َر﴾ ]الفتح: َتَقدا غفران،  بتداءَ اذنَبه  یغفَر  [ أن2 َتَأخا

، 2 ورة الفتح، حتت اآلیة:س "تأویالت أهل السن ة"] "غةأي: َعَصَمه عن ذلك، وذلك جائز  يف الل  

ر أن ه َّل[٥18/4 كان ذنب ه،  ما تكل َف ن جیوز لنا اخلوض  والبحث  يف هذا األمر، وأن . وقد تقر 

ته، هذا ما أفاده اإلمام  اَلامم حیث یقول ما نص   اَ   اآلیة:وكیف كانت َزل   ه مفرس 

ن َذنب َك " َم م  َر َلَك اهلل  َما َتَقدا َر﴾ ]الفتح: وقوله تعاىل: ﴿ل َیْغف  نی: [ خيرج عىل وجهَ 2 َوَما َتَأخا

ه غ   أحدمها: كان  أن ه ما عن ذنبه، ونتكل َف  نبحَث  جیوز لنا أن له، ثم  َّل فرَ یرجع إىل ذنبه، أخرب أن 

ته مم ا ی   یْش أذنبه، و ت ه؛ ألن  البحث عن َزل  ب النقَص فیه، فَمن یتكل ف البحَث عن ذلك وج  كانت َزل 

 .[4/٥18، 2 سورة الفتح، حتت اآلیة: "تأویالت أهل السن ة "] "فرفیخاف علیه الك  

من قب یل املتشاَبات، وجري  منه عىل مذهب الَسَلف يف التنزیه  إشعار  بأن  اآلیةَ  وهذا منه 

ه عن الظاهر، وتفویض  املراد إىل اهلل  ض املراَد عن حقیقة الذا  النبيا  ، فقد نز  نب، وفو 

 ف يف هذا األمر.ن البحث والتكل  عبإفادته املنَع   بالذنب إىل اهلل

ته، أي: لیغفرَ  والوجه الثاين:"قائال  إىل أن  أفاد ما یل:  ومىض اإلمام   لك  یرجع إىل ذنوب أم 

تك، وهو ما اهلل  ته بشفاعته ذنوَب أم  ته، فیغفر ألم  سورة الفتح،  "تأویالت أهل السن ة"] "یشفع ألم 

 .]األزهري غفر له[                                   [. 4/٥18، 2 حتت اآلیة:
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 ةراحلنی عن الفج  رة، وبالّص یدفع البالء  باملسلمنی عن الكف   إّن اهلل 

ْم ب بَ  َّلَ َدْفع  اهلل ﴿َوَلوْ  :ةاخلامس ةاآلی َفَسَدت  األَْرض  النااَس َبْعَضه  ْعض  لا

نا اهللَ ذ و َفْضل  َعىَل اْلَعاملَ نَی﴾َولَ 
 یدفع هللا ن  إ" :ونیقول املفرسِّ  ،[2٥1 ]البقرة: ك 

 .(1)"جورالف   لهأاحلنی عن وبالص   ،ةرفَ كباملسلمنی عن ال البالءَ 

ی احلكمُة يف منع دخول املسلمنی مّكة    بيةاملكّرمة عند احلد 

ْ  ﴿َوَلوْ  :ةادسالّس  ةاآلی نَات  َلا
ْؤم  َساء م 

ن وَن َون  ْؤم  َجال  م 
ْم َأن ََّل ر  وه   َتْعَلم 

م ما  نْه  م مِّ یَبك 
ْم َفت ص  وه  ْبنَا َتَطؤ  ل وا َلَعذا  َمن َیَشاء  َلْو َتَزیا

ت ه  َل اهلل  يف  َرْْحَ
ی ْدخ 
ْلم  ل  ة  ب َغرْي  ع  َعرا

ْم َعَذابا  َأل یام ﴾ نْه 
وا م  یَن َكَفر 

ذ   راد أا مل   ةك  ملا قبل فتح م ر  كذا ذه [2٥ ]الفتح: الا

ةدخول  عن ةیبیاحلدَ  يف ر  اف  كال هومنع ةمرللع   املعظامة ةك  م دخوَل    األمر  قيض ، ثم  مك 

 وه، ومبینا   تحا  فَ  قیقةاحل يفلكن ه سالم، ولإل عفا  ر َض هالظا ذا يفهان كلح، وبالص  

ب ینا ﴾ :هفی  قال يالذ  ةَ اآلی هذه  هلل نزل اأو [،1 ]الفتح: ﴿إ ناا َفَتْحنَا َلَك َفْتحا  م 

 ةك  م من دخول مكمنع يف ة  عد   ام  كَ ح   كناه ن  أب یذانا  إ، واملسلمنی ا قلوب  َب نَ كستل

مة   رجال   ةَ عد املعظامة ةك  م يف ن  أ :اهمن ،املكرا
 
م وَّنكَ م لیامََّن إفون خي   ونساء

ن رس، ومَ بالقتل واأل ة  الوطأم هصابتْ أ را  ها قهدخلتمو لو ،متعلموَّن َّل ،مستضعفنی

 ،سالمَة اإلنعم مهویرزق هرْحت م يفهلَ دخ  ی   نأ هللوعسی ا ،اآلن ىحت   ر  اف  كم هعدا

                                                 

 "معاَل التنزیل". و8٥4، صـ2 ، اجلزء2٥1سورة البقرة، حتت اآلیة:  "جامع البیان": ظرنا( 1)

سورة البقرة، حتت  "مفاتیح الغیب". و2٣6، 1/2٣٥، 2٥1 سورة البقرة، حتت اآلیة:

 .2/٥18، 2٥1 اآلیة:
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 لو ،ةك  ار مف  كر عن هالعذاب بالقتل والق أرجأو ،موراأل هذهم بسبب هیراد قتل   فال

بنا  كولئأ ل  كل تزی ی یدفع حت   البالءَ  ن  أب وجلي  رصیح   نصي  :يأافرین، كال كولئألعذ 

 .!احلمد هللو سالم،اإل لهأبسبب  ةرفَ كعن ال
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 ةنّبویث الحادیاأل يف الفصل الثاين

بأهل   ألهم  یقول: إّن    اهللَ إن  : »اهلل  قال رسول   ّول:احلدیث األ

 ،ین باألسحار، واملستغفر  نی يفا یويت، واملتحاب  ر ب  ام  إىل ع   فإذا نظرت   ،األرض عذابا  

 . كبن مال (4)نسأعن  (٣)"عبالش  " يف (2)يقهیالبَ  رواه (1)«عنهم رصفت  

 ا  عليكم العذاب صبّ  صب  ل   ... عٌ ك  هلل رُ  بادٌ لوال ع  

 ،ع  ض  ر   وصبیة   ،ع  كا هلل ر   باد  لوَّل ع  » :البالء  ل دافع  اق :احلدیث الثاين

  رواه (٥)«ا  رض   ض  ر   ، ثم  ا  علیكم العذاب صب   با َص لَ  ،تع  وَبائم ر  

 

                                                 

من شعب اإلیامن وهو باب يف مقاربة أهل الدین  61 "یامنشعب اإل"يف أخرجه الَبیهقي  (1)

 عن أنس بن مالك.، 6/٣٠٠4 ،9٠٥1 ر: :...إلخ

 .6٧، ٥/66 "دیة العارفنیه"انظر ترمجته:  (2)

وّف  ت، املافعيیهقي الش  بكر أْحد بن حسنی البَ  : لإلمام أيب"اجلامع املصناف يف شعب اإلیامن" (٣)

 (.1/4٥٣ "كشف الظنون")                                                 ه.4٥8

 .ملتقطا   29٧-1/294، 2٥8باب اَلمزة والنون وما یثل ثهام، ر:  "أسد الغابة"انظر ترمجته:  (4)

عن مالك بن عبیدة ، 22/٣٠9 ،٧8٥ أبو عبیدة الدؤلبي، ر: "املعجم الكبري"يف  الطرَباّنأخرجه  (٥)

مسند أيب هریرة، شهر بن حوشب  "املسند"يف  املوصل أخرجو .هي، عن أبیه، عن جد  بالدؤل

عن اهلل  مهال  »قال:  بي عن أيب هریرة، عن الن ، 12٥، ٥/124، 6626عن أيب هریرة، ر: 

عراك بن  "املسند"يف  ارالبز   خرجوأ ....احلدیث «عش  خ   ع، وشباب  ك  ر   ه لوَّل شیوخ  فإن   !مهال  

= 
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 . الدیل (4)عن مسافع ( ٣)"ننالس  " يف ي  قهیوالبَ  ،(2)"بريكال" يف (1)اّنالطرَب 

 هأهل بيٍت من جریان   الح عن مئة  البالء  باملسلم الّص  يدفعُ لّن اهلل إ

 ل بیت  هأ ة  ئالح عن مباملسلم الص   لیدفع   هللَا ن  إ»: ل اق :احلدیث الثالث

 ﴿َوَلوْ : تعاىل هقولَ  عمر  تال ابن   احلدیَث  هذا روی بعدماو (٥)«البالءَ  همن جريان  

                                                 

= 

 مهال  »ه قال: أن   بي عن أيب هریرة، عن الن ، 14/٣99، 8146 هریرة، ر: مالك عن أيب

يف  الَبیهقيوأخرج  ....احلدیث «عض  ر   فلوَّل صبیان   ،قابالع   شدید    اهللَ فإن   !عن اهلل مهال  

نن"  عن، ٣/٣4٥كتاب صالة اَّلستسقاء، باب استحباب اخلروج بالضعفاء ...إلخ،  "الس 

يف  اخلطیب أخرجو ه.ه حدثه، عن جد  الدیل، عن أبیه أن  مسافع  ابن مالك بن عبیدة یعني

 . عن أيب هریرة، ٥/49، 1٧٧4حرف اخلاء، من اسمه إبراهیم، ر:  "التاریخ"

 .٥/٣2٥ "هدیة العارفنی"انظر ترمجته:  (1)

توّف  سنة اّن احلاف،، املالقاسم سلیامن بن أْحد الطرَب  يف احلدیث: لإلمام أيب "املعجم الكبري" (2)

 .(2/٥9٧ "كشف الظنون")                     ه.٣6٠

 سنة املتوّف   ،جردي البیهقي بكر أْحد بن احلسنی بن عل اخلرسو : أليب"ريالسنن الكب"أي:  (٣)

 .(2/48 "نكشف الظنو")        ه.4٥8

منده،  جه ابنأخر حابة.يف الص   ذكره البخاري   . سمع النبيا  ،عبیدة مسافع الدیل أبو (4)

 .(ملتقطا   ٥/146، 4861 باب املیم والسنی، ر: "أسد الغابة")         .   یمنعَ  وأبو

قال  قال: عمر  عن ابن، 1/2٣6، 2٥1 البقرة، حتت اآلیة: "اَلعامل"يف  الَبَغويأخرجه  (٥)

قرأ  ثم   «ءَ من جريانه البال بیت   الح عن مئة أهلباملسلم الص   لیدفع   اهلل  إن  : »اهلل  رسول

 ، اجلزء4489ر:  ،2٥1 البقرة، حتت اآلیة: "جامع البیان"يف  يالطرَب أخرجه  .عمر  ابن  

 .هعن، 8٥٥صـ 2
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مْ  َدْفع  اهلل َّلَ  و َفْضل  َعىَل  النااَس َبْعَضه  نا اهللَ ذ 
َفَسَدت  األَْرض  َوَلـك  ب بَْعض  لا

 ثم   (2)ْحدأبن  هللا وعبد ،(1)"بريكال" يف اّنالطرَب  هعن هروا[. 2٥1 ]البقرة: اْلَعاملَ نَی﴾

 .(4)"عاَلاملَ " يف (٣)يوغَ البَ 

 بالّصاحلنی رزق أهُل األرضیُ 

 سبعا   یوم   لا كمنات ؤننی واملمؤللم ن استغفرَ مَ »: یقول  :ابعاحلدیث الرّ 

 اّنالطرَب  رواه «رضاأل ل  هأم رزق َبوی   ،مین یستجاب َلان من الذ  ك ،ة  وعشین مر  

 .جی د   بسند    (6)رداءالد   يبأعن  (٥)"بريكال" يف

                                                 

وأیضا   .عمر عن ابن، 1٣/21٥، 1٣94٠ اهلل بن عمر، ر: مسند عبد "ريكبم الجعامل" (1)

رجه وأخ .٣/129، 4٠8٠ باب العنی، من اسمه عل، ر: "املعجم األوسط" أخرجه يف

وأخرجه  .هعن، ٣/2٧4حفص، ٥٠٥حتت ر: من اسمه حفص،  "الكامل"يف  عدي ابن  

 .هعن، 4/4٠4، اميش  ار الحيي بن سعید العط   -2٠26حتت ر:  "الضعفاء"يف  یلالعقَ 

 .٣6٣، ٥/٣62 "هدیة العارفنی"انظر ترمجته:  (2)

 .٥/2٥6 "هدیة العارفنی" انظر ترمجته: (٣)

وي غَ حممد حسنی بن مسعود الفراء البَ  السن ة أيب التفسري: لإلمام حمیييف  "معاَل التنزیل" (4)

  .(2/٥89 "كشف الظنون")                   ه.٥16وّف  سنة تامل ،افعيالش  

، 1٧6٠٠ كتاب التوبة، باب اَّلستغفار للمؤمننی واملؤمنات، ر: "جممع الزوائد"انظر:  (٥)

 رداء.الد اّن عن أيبنقال  عن الطرَب  ،2٥٥/1٠

 "أسد الغابة". و622، 4/621، 61٣2 حرف العنی املهملة، ر: "اإلصابة"انظر ترمجته:  (6)

 .٣٠٧، 4/٣٠6، 4142 حرف العنی، باب العنی والواو، ر:
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 !عفائكمبُض  إاّل قون رز  ون وتُ نص  هل تُ 

 «!مكعفائبض   إَّل  قون رزَ ون وت  نرَص ل ت  ه»:  النبي   لاق :احلدیث اخلامس

 .(2)وقاص  يبأعن سعد بن  (1)يالبخار رواه

 فهمینص القوم  بأضع   إّن اهلل 

 رواه (٣)«مهفضعَ أب ینرص القومَ  هللَا ن  إ»: ل اق :احلدیث الّسادس

 .اس عب   عن ابن (٥)"هسندم  " يف (4)احلارث  

 

                                                 

والصاحلنی يف احلرب،  باب من استعان بالضعفاء والسري، ادهكتاب اجل "صحیحال"أي: يف  (1)

 .عن مصعب بن سعد، 4٧9صـ ،2896 :ر

 .4٥6، و4٥٣، 2/4٥2، 2٠٣8 باب السنی والعنی، ر: "أسد الغابة" انظر ترمجته: (2)

سند احلارث"َل نجده يف  (٣) باب  ،ادهكتاب اجلعن ابن عباس، ولكن وجدناه فیه،  "م 

إذا بعثت رسیة »مرو بن العاص: عَ عن ، 2/68٣ ،664 :ر، بالضعفاء نصارستاَّل

. وذكر املت قي اَلندي يف «فهمبأضعَ   القومَ ینرص  اهللَ فإن   ؛اهم واقتطعهمتتنق   فال

ل كنز" سنده"احلارث يف "هذه الروایة هكذا:  "العام  كنز ". ]انظر: "عن ابن عباس "م 

ل يف  ٣يف آداب اجلهاد، الفرع  2حرف اجلیم،كتاب اجلهاد من قسم األقوال، الباب  "العام 

قة، ر:  [.4/1٥٣، 1٠8٧8 آداب متفر 

 ه.282سنة  وتويف   186احلاف، ولد سنة  ديسامة التمیمي البغداأ يبأ رث بن حممد بنااحل (4)

 (.219، ٥/218 "هدیة العارفنی")       .يف احلدیث "املسند" :له

 .ه282للحارث بن حممد التیمي  املتوّف  سنة  :"أسامة ابن أيب مسند"أي:  (٥)

 (.2/٥٥4 "كشف الظنون")
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 أخيك!ق برز  ك تُ لعلّ 

مها یأيت فكان أحد   ، رسول  اهللوان عىل عهد كان أَخ  :احلدیث الّسابع

ق رزَ ك ت  لعل  »فقال:  بي أخاه إىل الن   حيرتف، فشكا املحرتف   ر  واآلَخ   النبيا 

م  كواحلا ،هحوصح   يالرتمذ رواه (1)«!به
 .نس أعن  (2)

 وننص  رون، وهبم تُ ط  ، وهبم ُت بالّصاحلنی تقوم األرُض 

م ، وَبرض  قوم األم تثالثون، َب يتم  أ يف بدال  األ» :یقول  احلدیث الثامن:

 .صحیح بسند   (4) ةبادعن ع   "بريكال" يف الطرباّن رواه (٣)«وننرَص م ت  وَب ،رونطَ ت  

 

 

                                                 

ل عىل اهلل، باب  زهد،أبواب ال "اجلامع"يف  الرتمذيأخرجه  (1) ، ٥٣6صـ ،2٣4٥ :ريف التوك 

يف  احلاكموأخرجه  ."صحیح   ن  حَس  هذا حدیث  ": ]قال أبو عیسى[ .عن أنس بن مالك

 هذا حدیث  " ]قال احلاكم[: .عن أنس، 1/1٣8، ٣2٠ كتاب العلم، ر: "املستدَرك"

وقال ] ـ.اه "خيرجاه ثقات، وَل واته عن آخرهم أثبات  ور   ،عىل رشط مسلم صحیح  

 ."عىل رشط مسلم" :الذهبي[

 .6/48 "هدیة العارفنی"انظر ترمجته:  (2)

ل"انظر:  (٣) يف فضائل هذه  ٧حرف الفاء، كتاب الفضائل من قسم األفعال، الباب  "كنز العام 

ة املرحومة، حلوق يف القطب واألبدال، ر: اّن عن نقال  عن الطرَب  ،12/8٣، ٣4٥88 األم 

 بادة بن الصامت.ع  

 .16٠-٣/1٥8 ، عبادة بن الصامت،2٧91 باب العنی والباء، ر: "أسد الغابة" انظر ترمجته: (4)
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 رُق البالُء والغ  و ف هبم العذاُب ُیْسق ى هبم الغيُث، وُیص   ّصاحلونال

م أربعون م، وه  ایكونون بالش   األبدال  » : رسول  اهلل لاق :احلدیث التاسع

، وی  ه رجال  مكانَ  اهلل  أبدَل  رجل  ام مات ، كل  رجال   ْسَقى َبم الغیث  نترص َبم عىل ، ی 

 تعاىل هللم ار  ك- ْحد عن علأ رواه (1)«م َبم العذاب  اف عن أهل الش  األعداء، وی رَص 

 (2)«رق  والغَ  رض البالء  ل األهأف عن رَص ی  » ى:خرأ ة  روای ويف .نحَس  بسند   -ههوج

 . هعن (٣)ركعسا ابن   رواه

 قونرز  ون، وهبم تُ نص  ، وهبم تُ يف الّشام اُل األبد

 فإّن   ؛امالش   وا أهَل تسب   َّل قال:  بن مالك   (4)وفعَ عن  :احلدیث العارش

 رواه (٥)«قونرزَ ون، وَبم ت  نرَص ، وَبم ت  فیهم األبدال  »یقول:  اهلل  رسوَل  سمعت  

 

                                                 

 .1/2٣8، 896 طالب، ر: مسند عل بن أيب "سندامل"أخرجه اإلمام أْحد يف  (1)

ام یكون األبدال  الذین  "التاریخ"أخرجه ابن  عساكر يف  (2) مة املصن ف، باب ما جاء أن  بالش  مقد 

ة األهوال، ی رَصف   .عن عل، 1/289َبم عن األم 

 .٥62، ٥/٥61 "هدیة العارفنی"انظر ترمجته:  (٣)

 .٣٠1، 4/٣٠٠ ،41٣٠ حرف العنی، باب العنی والواو، ر: "أسد الغابة"انظر ترمجته:  (4)

 عن، 18/6٥ ، 12٠ :رشهر بن حوشب عن عوف بن مالك،  "املعجم الكبري"أخرجه الطرباّن يف  (٥)

، ٣9٠٥ باب العنی من اسمه عل، ر: "املعجم األوسط"وأخرج الطرباّن يف  . الكعوف بن م

مان فتنة، حيصل یكون يف آخر الز  »قال:  اهلل  رسول أن    طالب عن عل بن أيب، ٣/٧4

، فیهم األبداَل  فإن   ؛هموا رشارَ ام، ولكن سب  الش   وا أهَل تسب   اس كام حيصل الذهب يف املعدن، فالالن  

= 
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 .نحَس  ا بسند  مهالك ، املرتىض عن عل (1)"طوَس األ" ويف ،هعن "بريكال" يف اّنالطرَب 

 وننص  وهبم یُ  ،ونسق  هم یُ فب   ،من أربعنی رجال   األرُض  لن ختلو  

مثل  من أربعنی رجال   األرض   لن ختلوَ : »اهلل  قال رسول :١١ احلدیث

 "وسطاأل" يف اّنالطرَب  رواه (2)«وننرَص وَبم ی   ،ونسقَ هم ی  ْحن، فب  الر   إبراهیم خلیل

 .نحَس  بسند   نس أعن 

 رونط  قون، وهبم ُت رز  غاثون، وهبم تُ األرُض من ثالثنی، هبم تُ  و  لن ختل

یم، هبرامن ثالثنی مثل إ رض  األ لن ختلوَ »:  رسول اهلل لاق :١٢ احلدیث

  رواه (٣)«رونطَ م ت  قون، وَبرزَ م ت  غاثون، وَبم ت  َب

 

                                                 

= 

لهم الثعالب ى لو قاتَ امء، فیفرق مجاعتهم، حت  ام سبب من الس  الش   عىل أهل َل یرَس  نیوشك أ

، من أهل بیتي يف ثالث رایات، املكثر یقول: هم مخسة عش ألفا   ذلك خيرج خارج   غلبتهم، فعند

 رایة منها رجل   أمت أمت، یلقون سبع رایات، حتت كل   :، أمارهتمم اثنا عش ألفا  واملقل یقول: ه  

 .«إىل املسلمنی ألفتهم ونعمتهم وقاصیهم ودانیهم ، ویرد اهلل  لك، فیقتلهم اهلل مجیعا  یطلب امل  

اّن احلاف،، املتوّف  يف احلدیث: لإلمام أيب القاسم سلیامن بن أْحد الطرَب  "وسطاملعجم األ" (1)

 .(2/٥9٧ "كشف الظنون")                     ه.٣6٠سنة 

عن ، ٣/1٣6 ،41٠1 :رباب العنی، من اسمه عل،  "وسطاملعجم األ" أخرجه الطرَباّن يف (2)

 .«ره آَخ مكانَ  اهلل  أبدَل  إَّل   مات منهم أحد   ما: »يف آخره اهلل  قال رسول. أنس

ب ان، "كتاب املجروحنی" انظر: (٣)
 ،2عبد الرْحن بن مرزوق بن عوف، اجلزء باب العنی،  ابن ح 

 .  هریرة عن أيب، 61صـ
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 . ةریره يبأعن  (2)"هتارخي" يف (1)انب  ح   ابن  

 األرض هبم عن أهل ربعون، یدفع اهللُاأل ُل األبدا

 م  أمن  ربعون رجال  أیزال  َّل»:  رسول اهلل لاق :١٣ احلدیث
م قلوَب   يت 

 رواه (٣)«بدال  م األرض، یقال َلاأل لهأم عن َب اهلل یم، یدفع هبراإ قلب عىل

 .بن مسعود  اهلل عن عبد (٥)"ةاحللی" يف (4)یمنعَ  بوأ

، و  ُهم يف األرض كلِّهااألبداُل األربعون حيفظ اهللُ هبم األرض 

األبدال  أربعون رجال  حيف، اهلل  َبم »: قال رسول  اهلل  :١٤ احلدیث

م يف األرض كلِّها  (6)«األرَض، كل ام مات رجل  أبدَل اهلل  مكاَنه آَخر، وه 

  

                                                 

 .٣٧، 6/٣6 "هدیة العارفنی"ظر ترمجته: ان (1)

ب ان حممد الب ستي احلاف، املتوّف  سنة  : َّلبن"التاریخ" (2)
 (.1/2٥8 "كشف الظنون") .ه٣٥4ح 

زید بن  ذكر طبقة من تابعي املدینة وهم الفقهاء السبعة، "احللیة"أخرجه أبو نَعیم يف  (٣)

م إَّن  : »يف آخره  اهلل قال رسول .مسعود عن ابن، 4/19٠ ،٥616 ، ر:بهو

أدركوها؟ قال:  اهلل، فبمَ  رسوَل  قالوا: یا« بصدقة وَّل بصوم   وَّل یدركوها بصالة   َل

 .«خاء والنصیحة للمسلمنیبالسا »

 .٥/64 "هدیة العارفنی" انظر ترمجته: (4)

وّف  سنة تامل ،اهلل األصبهاّن یم أْحد بن عبدنعَ  للحاف، أيب :"حلیة األولیاء وَبجة األصفیاء" (٥)

 .(٥/64 "هدیة العارفنی". و1/٥٣٠ "كشف الظنون")                    .ه4٣٠

 عمر. ، عن ابن2، قـ4 ر: "كرامات األولیاء" أخرجه اخلالل يف (6)
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 .عمر  عن ابن (1)اخلالل رواه

لق ثالثمئةٍ  إّن هلل   ویدفع البالء   ر وُینب تيت وُیمط  وُیم   يفبهم حُيي   ،يف اخل 

م قلب آدَ  عىلم َب  وقل ة  لق ثالثمئاخلَ  يف  هلل ن  إ»: یقول  :١٥ احلدیث

وسىقلب م   عىلم قلوَب   نربعوألق اخلَ  يف هلل، و م قلوَب   ة  لق سبعاخلَ  يف هلل، و

 يف هلل، وقلب جربیل  عىلم قلوَب   ة  لق مخساخلَ  يف هلل، ویم هبراإقلب  عىل

یل فرساإقلب  عىل هقلب   لق واحد  اخلَ  يف هلل، وائیل كقلب می عىلم قلوَب   ة  لق ثالثاخلَ 

مكاَنه اهلل  أبدَل  ةمن الثالث ذا ماَت إ، وةمن الثالث هانَ كم اهلل  بدَل أ ذا مات الواحد  إ، ف 

 ةبعذا مات من الس  إ، وةبعمن الس   مكاَنه اهلل  أبدَل  ةمن اخلمس ذا ماَت إ، وةمن اخلمس

ذا إ، وةمن الثالثمئ مكاَنه اهلل  أبدَل ربعنی ذا مات من األإربعنی، ومن األ مكاَنه اهلل  أبدَل 

 وی   يی  م حي  ه، فبةمن العام   مكاَنه اهلل   أبدَل  ةمات من الثالثمئ
ویدفع  ،تنب  وی   رمط  یت وی  م 

 .مسعود  عن ابن (٣)ركعسا وابن   ،(2)"ةاحللی" یم يفنعَ  بوأ رواه «ءَ البال

 

 

                                                 

 .٥/٣٧٥ "هدیة العارفنی"انظر ترمجته:  (1)

كیف "بن مسعود: اهلل  قیل لعبد .اهلل عن عبد، 1/4٠ ،16 صن ف، ر:مة املمقد   "ولیاءحلیة األ" (2)

األمم فیكثرون، ویدعون عىل اجلبابرة  إكثارَ   م یسألون اهللَألَّن  "ویمیت؟ قال:  يَبم حيی

 ."فیقصمون، ویستسقون فیسقون، ویسألون فتنبت َلم األرض، ویدعون فیدفع َبم أنواع البالء

ام  "التاریخ"أخرجه ابن عساكر يف  (٣) مة املصن ف، باب ما جاء أن  بالش  یكون األبدال  الذین مقد 

 ، ة األهوال   .اهلل عن عبد، ٣٠4، 1/٣٠٣ی رصف َبم عن األم 
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 رمن الكربیت األمح   أعز   ... ُهم القرآن ثالثةٌ  اءُ قرّ 

إىل أن  احلدیَث  فذكرَ - القرآن ثالثة   اء  ر  ق  » :اهلل  قال رسول   :١٦ احلدیث

  دواءَ  فوضعَ  قرأ القرآنَ  : ورجل  -قال
 
به  مأَ ظأو ،هبه لیلَ  سهرَ أف ،هقلب   القرآن عىل داء

 ل غیَث نز  وی   ،زیل األعداءَ وی   ،البالءَ  َبؤَّلء یدفع اهلل  ،فأقاموا به يف مساجدهم ،هَّنارَ 

ب ان ح   ابن رواه (1)«رمن الكربیت األْحَ  اء القرآن أعز  ر  ن ق  ؤَّلء م  َلَ  !فواهلل، امءالس  

 ،(6) ةعن برید (٥)يلمیوالدا  ،(4)"ةباناإل" يف (٣)يجزالس   نرص بو، وأ(2)"عفاءالض  " يف

                                                 

ب ان ابنأخرجه  (1)
ثنی والضعفاء واملرتوكنی"يف  ح  باب األلف،  "كتاب املجروحنی من املحد 

ل"وانظر:  .بریدة عن، 148، صـ1نعیم الفضل، اجلزء  أْحد بن هیثم بن أيب كتاب  "كنز العام 

يف تالوة القرآن وفضائله،  ٧ف اَلمزة يف األذكار من قسم األقوال، الباب الثاّن من حر

 "اإلبانة"النرص السجزي يف  ، نقال  عن أيب1/٣٠9، 28٧9 يف آداب التالوة، ر: ٣الفصل 

یلمي عن بریدة.  والدا

 حاتم مة أيبان التمیمي احلاف، العال  ب  ْحد بن ح  أان بن ب  حمد بن ح  : مل"كتاب الضعفاء" (2)

 (.٣٧، 6/٣6 "هدیة العارفنی")             .ه٣٥4ال من سنة يف شو   تويف   ي،ستالب  

 .٥/٥21 "هدیة العارفنی"انظر ترمجته:  (٣)

أربعنی  َبا سنة املتوّف   الوایل، ياهلل بن سعید السجز عبیدنرص  : أليبيف احلدیث "بانةاإل" (4)

 (.1/68 "الظنون كشف")                       وأربعمئة تقریبا . 

 .٥/٣4٣ "هدیة العارفنی" انظر ترمجته: (٥)

ة، ر:  "هتذیب التهذیب"انظر ترمجته:  (6)  .1/4٥2، ٧٠٣حرف الباء املوحدة، من اسمه بریدة وبری 
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 .هولمن ق (2) يعن احلسن البرص (1)"عبالش  " يف يقهیالبَ  هوروا

 نٌة ألّمت ينٌة ألصحايب، وأصحايب أم  امء، وأنا أم  نٌة للّس أم   جومُ النّ 

 جوم  بت الن  هذا ذإ، فءامللس   ة  نمَ أ جوم  الن  »:  رسول اهلل لاق :١٧ احلدیث

دون، یوعَ  ما صحايبأ ىتأ بت  هذا ذإ، فصحايبأل ة  نمَ أنا أد، وتوعَ  ما امءَ الس   ىتأ

ت  أل ة  نمَ أ صحايبأو ت  أی تَ أ صحايبأب هذا ذإ، فيم   اهلل رسول   صدَق  «دونوعَ ی   ما يم 

. يرشعَ األ (٥)موسی أيبعن  (4)ومسلم (٣)ْحدأ رواه . 

 

 

                                                 

من شعب اإلیامن وهو باب يف تعلیم القرآن، فصل يف ترك املهاباة بقراءة  19 "یامنشعب اإل" (1)

 .عن احلسن، 1٠18، 2/1٠1٧، 2621 :رالقرآن، 

 .٥/219 "هدیة العارفنی" انظر ترمجته: (2)

عن ، ٧/1٣8 ،19٥8٣ :مسند الكوفینی، حدیث أيب موسى األشعري، ر "سندامل"يف  (٣)

َ قلنا: لو انتظرنا حت   ، ثم  اهلل  ینا املغرب مع رسولصل  "موسى قال:  أيب معه  ى نصل 

قلنا:  !اهلل رسوَل  قلنا: نعم یا"« لتم هاهنا؟ز   ام»فقال:  "العشاء. قال: فانتظرنا فخرج إلینا

مما  قال: وكان كثريا  -امء ه إىل الس  رفع رأَس  ثم  "« أحسنتم أو أصبتم»قال:  " معك العشاءنصل  

 ....احلدیث «امءللس   نة  أمَ  جوم  الن  »فقال:  -امءه إىل الس  یرفع رأَس 

 ،6466 :ره، صحابأل أمان    يبن باب بیان أن  بقاء ال ،كتاب الفضائل "صحیح مسلم" (4)

 .موسى عن أيب، 111٠ـص

 .٣66 -٣/٣64، ٣1٣٧ باب العنی والباء، ر: "أسد الغابة" انظر ترمجته: (٥)
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 بيت ي أماٌن ألّمت ي امء، وأهُل جوم أماٌن ألهل الّس النّ 

 مان  أ يبیت   ل  هأ، وءامل الس  هأل مان  أجوم الن  » :یقول  :١٩، ١٨ احلدیث

ت  أل «يم 
(1). 

 االختالف بيت ي أماٌن ألّمتي من رق، وأهُل غ  ألهل األرض من ال أمانٌ  جومُ الن  

 :غالبا   هنا فاملراد   ،احلدیث رهو ظاهام كل البیت هأ يف التعمیم   ریدَ أن إ قول:أ

من ، وةماملعظ   ةعبكال دم  همن القرآن العظیم، و ارتفاع  من ، والعام   كالمن اَل مان  األ

 تعاىل اهللو ،ةالرزایا املبید هذهتنزل  َل فیكم البیت ل  هأفامدام  ،ةبالطی   ةاملدین خراب  

ام ك ،ةالطوائف الضال   ور  هظ :املراد فلعل   اخلصوص   إن أریدَ و .معلَ أ  هورسول  

 . ورواهنحَس  بسند    (4)عوَ كبن األ ةمعن سلَ  (٣)"هسندم  " يف (2)یعىل يبأ ةروای يف

 جوم  الن  » :هولفظ ،اس عب   عن ابن بوتعق   ،حوصح   (٥)"كاملستدرَ " يف م  كاحلا

                                                 

ل"انظر:  (1) يف فضل أهل البیت،  ٥حرف الفاء، كتاب الفضائل من قسم األفعال، الباب  "كنز العام 

 یعىل عن سلمة بن األكوع. ال  عن أيب، نق12/4٧، ٣418٣ يف فضلهم جممال ، ر: 1الفصل 

 .٥/٥٠ "هدیة العارفنی" انظر ترمجته: (2)

 .(2/٥٥٥ "كشف الظنون").    ه٣٠٧ سنة املتوّف  ، لْحد بن عل املوص  أل: "یعىل مسند أيب" (٣)

 .٥18، 2/٥1٧، 21٥٥ باب السنی والالم، ر: "أسد الغابة" انظر ترمجته: (4)

د بن عبد عبد للشیخ اإلمام أيب :يف احلدیث "نیك عىل الصحیحَ املستدرَ " (٥) اهلل املعروف  اهلل حمم 

 .(2/٥٥٠ "كشف الظنون")                      ه.4٠٥وّف  سنة تامل ،باحلاكم النیسابوري احلاف،
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تأل مان  أ يبیت   ل  هأو ،رقغَ رض من الل األهأل مان  أ  .احلدیث... (1)«اَّلختالف من يم 

دون م مابيت ي أتاهُ  بيت ي أماٌن ألّمت ي، فإذا ذهب أهُل  أهُل   یوع 

ت  أل مان  أ يبیت   ل  هأ» : رسول اهلل لاق :٢٠ احلدیث  ل  هأب هذا ذإ، فيم 

ب عن جابر بن عبد م  كاحلا رواه (2)«دونیوعَ  م ماهتاأ يت  یب  .(٣) اهلل وتعق 

 هاأهل   الّدنيا ورساُج  أمانُ النبي  

 ْحل   ت  ان من دَّلَّلك»قال:  هن  أ اس بن عب   اهلل عن عبد :٢١ احلدیث

ه[  اهلل رسول    داب   لا ك ن  أ ]يف بطن أم 
 :وقالت ةَ یلاللا  كتل یش نطقْت لقرَ انت ك ة 

 .(4)«اهل  هأ نیا ورساج  الد   مان  أ وهو !ةعبكال وربِّ  ، اهلل رسولب َل ْح   

 

 

                                                 

، اهلل  رسولل هأ ، ومن مناقبكتاب معرفة الصحابة "كاملستدرَ "أخرجه احلاكم يف  (1)

 فتها قبیلة  فإذا خالَ : »يف آخره اهلل  قال رسول .عباس  ابن عن، ٥/1٧٧1 ،4٧1٥ ر:

اإلسناد،  صحیح   هذا حدیث  " ]قال احلاكم[: «إبلیس من العرب اختلفوا فصاروا حزَب 

 ."خيرجاه وَل

، 4/1٣٧٧ ،٣6٧6 التفسري، تفسري سورة الزخرف، ر:كتاب  "كاملستدرَ "أخرجه احلاكم يف  (2)

 ."خيرجاه وَل ،اإلسناد صحیح  " ]قال احلاكم[: .عن جابر 

 .494 -1/492، 64٧ باب اجلیم واأللف، ر: "أسد الغابة"انظر ترمجته:  (٣)

القول ...إلخ،  يف ذكر موازاة األنبیاء يف فضائلهم ٣٠الفصل  "الدَّلئل"نعیم يف  أخرجه أبو (4)

 .عباس ابن عن، 61٠، صـ2، اجلزء ٥٥٥ ، ر:فیام أويت عیسى 
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 تيمحاء من أمّ إىل الر   اطلبوا الفضل  

ْحاء من إىل الر   اطلبوا الفضَل : »اهلل  قال رسول   :٢٣، ٢٢ احلدیث

 «ْحاءمن الر   اطلبوا الفضَل  :یقول اهللَ إن  » :لف،   ويف «تي، تعیشوا يف أكنافهمأم  

ت  أْحاء من ر   اطلبوا املعروَف » :خریأ ة  روای ويف  (1)«مهنافكأ تعیشوا يف يم 

لف، األباللا  "طوَس األ" يف اّنوالطرَب  ،(2)لیالعقَ  رواه ...احلدیث. ، (٣)و 

 يف م  كواحلا (٧)لاحلسن املوص   بوأو (6)يوالقضاع (٥)يواخلرائط (4)ب انح   وابن  

                                                 

قال  .عن عل ، 8/281٧ ،٧9٠8 ، ر:كتاب الرقاق "كاملستدرَ "م يف أخرجه احلاك (1)

قال ] .«تنزل علیهم عنةَ الل   فإن   ؛متطلبوه من القاسیة قلوَب   وَّل: »يف آخره اهلل  رسول

 ."هذا حدیث صحیح اإلسناد"[: احلاكم

 .6/2٧ "هدیة العارفنی" انظر ترمجته: (2)

العزیز بن  عبد-9٧٥ :رالعزیز،  باب العنی، باب عبد "الضعفاء الكبري"يف  العقیلأخرجه  (٣)

ْحة من ذوي الر   عند اطلبوا اخلريَ »قال:  بي سعید عن الن  عن أيب، ٣/19حيیى املدیني، 

 .«فیهم سخطي فإن   ؛قةَس تطلبوها من الفَ  فیهم رْحتي، فتعیشوا يف أكنافهم، وَّل فإن   ؛عبادي

، 4٧1٧ الرْحن، ر: العنی، من اسمه عبدباب  "املعجم األوسط"وأخرج الطرباّن يف 

 سعید اخلدري. عن أيب، ٣/٣2٠

ثنی والضعفاء واملرتوكنی"أي: يف ( 4) باب املیم، حممد بن مروان السدي،  "املجروحنی من املحد 

 سعید اخلدري. عن أيب، 286، صـ2اجلزء 

 .29، 6/28 "هدیة العارفنی" انظر ترمجته: (٥)

 .6/٥٧ "ارفنیهدیة الع" انظر ترمجته: (6)

 .٥/٥4٠ "هدیة العارفنی" انظر ترمجته: (٧)
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 ،يدرسعید اخل   يبأم عن هل  ك، (٣)ثالثباللف، ال لی، والعقَ (2)ف، الثاّنبالل   (1)"التاریخ"

 . املرتىض عن عل "كاملستدرَ " م يفكخری للحاواأل

سان  الوجوه اطلبوا اخلری  واحلوائج  من ح 

سان اطلبوا اخلرَي واحلوائَج »: قال رسول اهلل  :٣٧ إىل ٢٤ احلدیث  من ح 

  .(4)«جوهالو  

 ه بالنّهارن وجهُ حُس  ،يله بالل  صالتُ  ن كثرْت م  

ام اله   هجوسان الو  ح   : ، فقال يلزَ سن األم احل  هین حيب  رام الذ  ك  ال نحلوص 

خاء امل والسا كود الام اجل  ن  إو (٥)«ارهبالن   هه  ن وجحس   ،یلباللا  هصالت   ثرْت كن مَ »

 .العطاء عند هجالوَ  ة  طالق همرات  ث ىدنأن م   الذي ،مهامل نصیب  الش  

                                                 

 اهلل بن حممد النیسابوري اهلل حممد بن عبد عبد للحاكم أيب :"تاریخ نیسابور یليف ذَ السیاق " (1)

 (.2/٥1 "كشف الظنون")       .  ه4٠٥: سنة املتوّف  

كرم والبذل من الفضل، باب ما جاء يف السخاء وال "مكارم األخالق"يف  اخلرائطيأخرجه  (2)

، ٧٠٠ ر: "املسند"يف  القضاعيوأخرج  .سعید اخلدري عن أيب، 189، صـ٥68 ر:

حرف اَلمزة، اَلمزة مع الطاء،  "جامع األحادیث"وانظر:  .سعید عن أيب، 1/4٠6

 ."التاریخ"، نقال  عن احلاكم يف 4/49٣، ٣61٥ ر:

-9٥٧ الرْحن، حتت ر: ، باب عبدباب العنی "الضعفاء الكبري"یل يف أخرجه العقَ  (٣)

 .سعید اخلدري عن أيب، ٣/٣الرْحن السدي،  عبد

 ، عن ابن عباس.11/6٧، 1111٠باب، جماهد عن ابن عباس، ر:  "املعجم الكبري"أخرجه الطرباّن يف  (4)

 كتاب إقامة الصالة والسنة فیها، باب ماجاء يف قیام اللیل، "السنن"أخرجه ابن ماجه يف  (٥)

= 
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والعَقیل   ،ف،عب اس َبذا الل   نعن اب (1)"الكبري"اّن يف رواه الطرَب 
(2). 

ازيال وتام (٣)واخلطیب ر 
عب"يف  والَبیهقي  ، (6)"(٥)فوائده"يف  (4)  .(8)عنه (٧)"اإلیامن ش 

                                                 

= 

 .عن جابر، 22٣، صـ1٣٣٣ ر:

، عن 11/6٧ ،1111٠ :رعباس،   جماهد عن ابن "املعجم الكبري"أخرجه الطرباّن يف  (1)

 عباس. ابن

عصمة بن حممد -1٣66 :رباب العنی، حتت  "الضعفاء الكبري"أخرجه العقیل يف  (2)

 .بن عباساعن ، ٣/٣4٠األنصاري، 

 .68، ٥/6٧ "هدیة العارفنی"  انظر ترمجته: (٣)

 .٥/2٠2 "هدیة العارفنی"انظر ترمجته:  (4)

 توّف  امل د مشق املغريبث حمد   اهلل بن جعفر البجل تامم بن حممد بن عبد: ل"تام الرزاي فوائد" (٥)

 (.2/2٧٠ "كشف الظنون")                    .ه414سنة 

 عباس. عن ابن، 1/٣4٠، 86٥ ر: "فوائدال" (6)

يف الزكاة، فصل يف اَّلستعفاف عن شعب اإلیامن وهو باب  من 22الباب  "یامنشعب اإل" (٧)

 وجها   ن أتاه اهلل مَ : »اهلل  عباس قال: قال رسول عن ابن، ٣/1٣٠6، ٣٥4٣ املسألة، ر:

قال « لقهفهو من صفوة اهلل من َخ  ،له وضع غري شائن  ، وجعله يف مَ حسنا   ، واسام  نا  َس َح 

 اعر:قال الش  "عباس:  ابن

 إذ قال یومابي أنت رشط الن 
 

 "سان الوجوهمن ح   اطلبوا اخلريَ  
 

 

حرف السنی من آباء األْحدین، ذكر مثاّن  "تاریخ بغداد"دي يف أخرجه اخلطیب  البغدا (8)

، 12٧9 أْحد بن سلمة املدایني، ر:-218٧ األسامء ومفاریدها يف هذا احلرف، حتت ر:

 .عباس عن ابن، ٣8/4
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نیا وابن  أيب والعَقیل   ،(٣)"(2)قضاء احلوائج"يف  (1)الد 
 ،(٧)"(6)األفراد" يف (٥)يطنوالدارق   (4)

ام  وتَ  ،(8)"طوَس األ" يف اّنوالطرَب 
 .ةریره يبأعن  (11)"(1٠)مالك ةوار  " يف ب  یواخلط (9)

 

                                                 

 .٥/٣62 "هدیة العارفنی" انظر ترمجته: (1)

 ه.281تويف  سنة  ،اهلل عبد الدنیا : َّلبن أيب"قضاء احلوائج" (2)

 (.٥/٣62 "هدیة العارفنی". و2/٣12 "كشف الظنون")

 .هریرة عن أيب، ٥8، صـ٥٣ :رباب طلب احلوائج إىل حسان الوجوه،  "احلوائج قضاء" (٣)

بن إبراهیم القاص برصي،  الرْحن عبد-9٠9 :رباب العنی، حتت  "الضعفاء الكبري"أي: يف  (4)

 .هریرة عن أيب، ٣21/2

 .٥/٥48 "هدیة العارفنی" انظر ترمجته: (٥)

 (.2/٣4٥ "كشف الظنون")                 ه. ٣8٥طني، تويف  سنة لدارق  ل :"كتاب األفراد" (6)

نى، باب من اشتهر بالكنى،  "أطراف الغرائب واألفراد"انظر:  (٧) عن ، ٥/2٣9، ٥282 :رالك 

 .يب هریرةأ

 .هریرة عن أيب، ٣/٣4، ٣٧8٧ :رباب العنی، من اسمه عل،  "وسطاأل املعجم" (8)

 هریرة. عن أيب، 2/298، 1٧98 ر: "فوائدال"أي: يف  (9)

واة عن مالككتاب " (1٠) بكر اخلطیب  ألْحد بن عل بن ثابت، احلاف، أيب :"بن أنس الر 

 (.٥/6٧ "هدیة العارفنی")                   ه. 46٣البغدادي، تويف  سنة 

يف فضل الفقر  ٣حرف الزاي، كتاب الزكاة من قسم األقوال، الباب  "كنز العامل"انظر:  (11)

، نقال  عن اخلطیب 6/22٠، 16٧91 يف آداب طلب احلاجة، ر: ٣والفقراء ...إلخ، الفصل 

واة مالك"يف   هریرة. عن أيب "ر 
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 .كمال نس بنأعن  (٣)"امهتارخي" يف (2)ب  یواخلط (1)ركعسا وابن  

ل  یوالعقَ  ،(4)"طوَس األ" يف اّنوالطرَب 
 ،(٧)"(6)عتالل القلوبا" يف يواخلرائط (٥)

 َ ام  وَت
 ب  وصاح ،"هجزئ" ار يفن البز  ْحالر   مد بن عبدالص   ل وعبدهس بوأو (8)

 .هللا ا عن جابر بن عبدهفی "رانیاتهامل"

                                                 

یزید  املبارك بن سعید بن املبارك أبو-٧199 ت ر:حرف املیم، حت "تاریخ د مشق"أي: يف  (1)

 .عن أنس بن مالك، ٥٧/8البعلیكي، 

ذكر من اسمه حممد واسم أبیه حممد، حتت ر: حممد بن حممد بن  "تاریخ بغداد"أي: يف  (2)

 .أنس بن مالك عن، ٣/1٣4، 92٣ ...إلخ، ر:

، مشقيعساكر الدِّ  روف بابنعاحلسن عل بن حسن امل مام احلاف، أيبلإل :"تاریخ د مشق" (٣)

 (.1/269 "كشف الظنون")                  سنة إحدى وسبعنی ومخسمئة.املتوّف  

 ،بكر أْحد بن عل املعروف باخلطیب البغدادي إلمام احلاف، أيب: ل"بغدادتاریخ "و

 (.1/26٥ "كشف الظنون")                  . نی وأربعمئة سنة ثالث وست  املتوّف  

 .عن جابر، 4/٣22 ،611٧ :رباب املیم، من اسمه حممد،  "وسطعجم األامل" (4)

عن ، 1/1٧6، ثابت بن موسى العابد الرضیر-221 :ر، حتت ٣باب ال "الضعفاء الكبري" (٥)

 .جابر بن عبد اهلل

 .ه ٣2٧املتوّف  سنة  بكر حممد بن جعفر اخلرائطي السامري، للشیخ أيب :"اعتالل القلوب" (6)

 (.1/1٥٠ "وننكشف الظ")

عن جابر بن ، 16٧، 1/166، ٣4٣ :ر...إلخ،  باب ذكر فضیلة اجلامل "اعتالل القلوب" (٧)

 .اهلل عبد

 ،1488 :ر...إلخ،  امللك ومن أحادیث جناح بن عباد موىل الولید بن عبد "الفوائد"أي: يف  (8)

= 
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 (٥)يعد وابن   ،(4)"اءعفالض  " ان يفب  ح   وابن   ،(٣)"(2)هسندم  " يف (1)یدبن ْحَ  وعبد  

 .مرع   عن ابن "یوریاتالط  " يف (8)يفلَ والسِّ  ،(٧)"(6)املكال" يف

  يف اّنوالطرَب  .(11)املؤمننی عل مريأعن  (1٠)"هتارخي" يف (9)ارالنج   وابن  

 

                                                 

= 

 .اهلل عن جابر بن عبد، 2/18٧

 .٥/٣٥9 "العارفنی هدیة" انظر ترمجته: (1)

 (. 2/٥٥٥ "الظنون كشف".      )ه249حممد عبد بن ْحید املتوّف  سنة  : أليب"اإلمام مسند" (2)

 .عمر عن ابن، 24٣، صـ٧٥1 عمر، ر: أحادیث ابن "عبد بن َْحید املنتخب من مسند" (٣)

ثنی والضعفاء واملرتوكنی" (4) باب املیم، حممد بن یونس بن موسى  "كتاب املجروحنی من املحد 

 .عمر بناعن ، ٣1٣، صـ2العباس البرصي، اجلزء  أبو

 .٥/٣66 "هدیة العارفنی" انظر ترمجته: (٥)

د املعروف اهلل بن حمم   أْحد عبد أليب :"واةالكامل يف معرفة الضعفاء واملرتوكنی من الر  " (6)

 (.2/٣٣6 "كشف الظنون")                  .ه٣6٥ سنة املتوّف  ، رجاّنعدي اجل   بابن

 .عمر عن ابن، ٧/٣99 ،44 من ابتداء اسمه میم، من اسمه حممد، حتت ر: "الكامل" (٧)

 .٧4، ٥/٧٣ "هدیة العارفنی" انظر ترمجته: (8)

 .6/98 "هدیة العارفنی" انظر ترمجته: (9)

ار" (1٠)  بغداديار الالنج   حممد بن حممود املعروف بابنالدین  للحاف، حمب :"تاریخ ابن النج 

 .(26٥، و1/2٥9 "كشف الظنون")     ه.64٣سنة  توّف  امل

 ار:النج   وقال ابن  "یوطي: ، وقال اإلمام الس  1/1٠٣، كتاب املبتدأ "الآليل املصنوعة"انظر:  (11)

= 
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َ و ،ةفیخَص  يبأعن  (1)"ريبكال" ام  َت
 .(٣)ةركب يبأعن  (2) 

، (6)"ء احلوائجاقض" ا يفینالد   يبأ وابن   ،(٥)"خیالتار" يف (4)ي  والبخار

  يف يقهیوالبَ  (9)یل، والعقَ (8)"بريكال" يف اّن، والطرَب (٧)"هسندم  " يف عىلی بوأو

 

                                                 

= 

اطلبوا »اهلل قال:  رسوَل  أن   ،عن عل بن أيب طالب :-إىل أن قال- أنبأنا أبو القاسم األزجي

 ."«اَّلسم الوجه حسنَ  فابعثوه حسنَ  ریدا  بَ  جوه، وإذا بعثتم إيل  باح الو  كم عند ص  حوائجَ 

 .هعن یزید بن خصیفة، عن أبیه، عن جد  ، 22/٣96 ،98٣ من یكن ى أبا خصیفة، ر: "عجم الكبريامل" (1)

 .بكرة عن أيب، 1/٣4٠ ،864 ر: "الفوائد"أي: يف  (2)

 .٣6، 6/٣٥ ،٥٧٣8 الكنى، حرف الباء، ر: "الغابة أسد" انظر ترمجته: (٣)

 .عن عائشة، 1/٥1حممد بن ثابت بن سباع، -1٠6 املحمدون، حتت ر: "التاریخ"أخرجه البخاري يف  (4)

عفي، صاحب اهلل حممد بن إسامعیل اجل   عبد إلمام، احلاف،، أيبل :"تاریخ البخاري" (٥)

 .(1/264 "كشف الظنون")            ."تاریخ كبري"وهو:  .ه 2٥6 سنة ّف  املتو ."الصحیح"

سان الوجوه،  "ء احلوائجقضا" (6)  .عن عائشة، ٥٧، صـ٥1 :رباب طلب احلوائج إىل ح 

 .عن عائشة، 4/81، 4٧٥٧ :رمسند عائشة،  "یعىل مسند أيب" (٧)

عن ، 11/6٧، 1111٠، ر: عن ابن عباس جماهدباب،  "املعجم الكبري"وجدنا يف  (8)

 .«جوهان الو  سمن ح   واحلوائَج  اطلبوا اخلريَ »قال:  -أراه رفعه-عباس،  ابن

، 2/121 معاذ، سلیامن بن أرقم أبو-٥99 ت ر:حت باب السنی، "الضعفاء الكبري"أي: يف  (9)

وا بخیاركم، سان الوجوه، وتسم  عند ح   اطلبوا اخلريَ : »اهلل  عن عائشة قالت: قال رسول  

 .«!فأكرموه قوم   وإذا أتاكم كریم  
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 .ةدیقنی الص  املؤمن م  أعن  (2)ركعسا وابن   ،(1)"یامنعب اإلش  "

 وأ .ثركام عند األك (٣)«هجوسان الو  عند ح   اطلبوا اخلريَ »م بلف،: هل  ك

 .ةفیخَص  يبأعن  اّننس، والطرَب أعن  اس، واخلطیب  عب   ابن عن اممتَ ام لك «سواالتم  »

 .ةریره يبأعن  يارقطنام للد  ك «اابتغو»و أ

سان الوُ  اطلبوا احلاجات    جوهعند ح 

 .(4)"هامل  ك" و يفهو «اطلبوا احلاجات  » :املؤمننی م  أن ع يعد ابن عند هولفظ  

يتم املعروف   سان الوُ  بوه عندفاطلُ  ،إذا ابتغ   جوهح 

 ،یتم املعروَف ذا ابتغَ إ» :بلف، (٥)ادرَ َج  بنهلل ا عن عبد "عبش  ال" يف يقهیوالبَ 

 .(6)«هجوسان الو  ح   عند هفاطلبو

                                                 

باب يف الزكاة، فصل يف اَّلستعفاف عن  من شعب اإلیامن وهو 22الباب  "یامنشعب اإل" (1)

 .عن عائشة، ٣/1٣٠6 ،٣٥41 :راملسألة، 

 .عن عائشة، 18٥، 22/184حرف السنی، سلیامن بن أْحد بن حممد ...إلخ،  "تاریخ د مشق"أي: يف  (2)

 .عن عائشة، 1/٥1حممد بن ثابت بن سباع، -1٠6 املحمدون، حتت ر: "التاریخ"أخرجه البخاري يف  (٣)

 .عن عائشة، 48٣، 2/482احلكم بن عبد اهلل ...إلخ، -٣89 من اسمه احلكم، حتت ر: "الكامل" (4)

 .4/٣4، 46٠6 حرف العنی املهملة، ر: "اإلصابة يف تیز الصحابة"انظر ترمجته:  (٥)

من شعب اإلیامن وهو باب يف اجلود والسخاء،  ٧4الباب  "شعب اإلیامن"أخرجه الَبیهقي يف  (6)

إذا ابتغیتم : »اهلل  اهلل بن جراد قال: قال رسول عبدعن ، ٧/٣489، 1٠8٧6 ر:

 ة شحیح، إن  یلج اجلن  بخیل، وَّل إَّل  ار یلج الن  َّل !سان الوجوه، فواهللاملعروف فابتغوه يف ح  

 .«ح  ى الش  ار تسم  يف الن   شجرة   الشحا  خاء، وإن  ى السا ة تسم  يف اجلن  خاء شجرة  السا 
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سان الوُ  عند بوهافاطلُ  إذا طلبتم احلاجات    هجوح 

ذا طلبتم إ» :بلف، (٣)القسملعن یزید  (2)"هسندم  " يف (1)ْحد بن منیعأو

 .(4)«اهوفاطلب   احلاجات  

  (9)وعن عطاء (8)ينصارمصعب األ أيبعن  (٧)"(6)هفمصنا " يف (٥)ةیبَش  يبأوابن 

 

                                                 

 .٥/4٣ "هدیة العارفنی"انظر ترمجته:  (1)

سنة  تويف   ،وي البغدادي احلاف،غَ جعفر البَ  صم أبوالرْحن األ ْحد بن منیع بن عبد: أل"املسند" (2)

 (.٥/4٣ "هدیة العارفنی". و٥٥9، و2/٥٥٥ "كشف الظنون") يف احلدیث. :فصن   .ه24٣

 .َل نعثر عىل ترمجته (٣)

، 2681 كتاب األدب، باب حسن الوجه، ر: "لثامنیةاملطالب العالیة بزوائد املسانید ا"انظر:  (4)

 .أبیه عن بن یزید اج عن احلج    ،218/٧

 .٥/٣61 "هدیة العارفنی" انظر ترمجته: (٥)

 سنة املتوّف  ، شیبة العبيس اهلل بن حممد بن أيب بكر عبد لإلمام، احلاف،، أيب: "فاملصنا" (6)

 .(٥8٠، 2/٥٧9 "كشف الظنون")         ه.2٣٥

 عن، 9/1٠ ،268٠1 :ركتاب األدب، باب ما جاء يف ذكر طلب احلوائج،  "فاملصنا" (٧)

كتاب األدب، باب ما جاء يف ذكر  "فاملصنا"أخرجه ابن أيب شیبة يف و .مصعب األنصاري أيب

 "فاملصنا"وأیضا  أخرجه ابن أيب َشیبة يف  .عن عطاء، 9/1٠ ،268٠2 :رطلب احلوائج، 

 .هريعن الز  ، 9/1٠ ،268٠٣ :رجاء يف ذكر طلب احلوائج، كتاب األدب، باب ما 

 .٣٣4، ٧/٣٣٣ ،1٠62٧باب الكنى، حرف املیم، ر:  "اإلصابة"انظر ترمجته:  (8)

 .٥69، ٥/٥6٧، 4٧2٧ حرف العنی: من اسمه عطاء، ر: "هتذیب التهذیب" انظر ترمجته: (9)
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 .مجعنیأم هعن تعاىلهلل ا ريض ،راسیلمَ  ة  ثالثال (1)ابهش   وعن ابن

 القيامة یوم   ولةٌ املسلمنی هلم د   فقراءُ 

ن  إف فقراء املسلمنی؛ عند يیاداطلبوا األ»:  رسول اهلل لاق :٣٨ احلدیث

 .ائح معضال  بیع الس  الر   يبأعن  "ةاحللی" یم يفنعَ  بوأ رواه (2)«ةالقیام یومَ  ة  ولم دَ َل

 نون من عذاب اهللأولئك اآلم   ،اسهم حلوائج النّ خلق   قا  لْ خ   هلل  إنّ 

 ،اسهم حلوائج الن  قَ خلَ  قا  لْ َخ  هلل  إن  : »اهلل  قال رسول   :٣٩ احلدیث

 يف اّنالطرَب  رواه (٣)«نون من عذاب اهللأولئك اآلم   ،إلیهم يف حوائجهم اس  یفزع الن  

 .نحَس  بسند   مر ع   عن ابن "بريكال"

 النّاس عىل قضاء حوائج الّصاحلنی اهللُ استعمل

 عىل ه، استعملَ خريا   بعبد   اهلل راد أذا إ»:  اهلل رسول   لاق :٤٠ احلدیث

 .مرو عَ  عن ابن "عبالش  " يف يقهیالبَ  هاور (4)«اسالن   قضاء حوائج

 

                                                 

 .42٣-٧/42٠، 6٥48 مد، ر:حرف املیم، من اسمه حم "هتذیب التهذیب"انظر ترمجته:  (1)

ائح، ر: "ولیاءحلیة األ" (2)  .الربیع أيبعن ، 8/٣29، 12٣81 ذكر تابعي التابعنی، أبو الربیع الس 

 .عمر عن ابن، 12/2٧4 ،1٣٣٣4 :رعمر،  زید بن أسلم عن ابن "املعجم الكبري" (٣)

، ٧6٥9 :روالتقوى،  من شعب اإلیامن، وهو باب يف التعاون عىل الرب   ٥٣ "یامنشعب اإل" (4)

، وخلقان هام اهلل خلقان حيب  : »اهلل  اهلل بن عمرو قال: قال رسول عن عبد، 6/26٠1

لق وء اخل  فس   :ا اللذان یبغضهام اهلل امحة، وأم  خاء والس  هام اهلل: فالس  ا اللذان حيب  ، فأم  یبغضهام اهلل 

 .«اسحوائج الن  استعمله عىل قضاء  ،خريا   بعبد   خل، وإذا أراد اهلل والب  
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 الّصاحلنی حوائج  النّاس إىل رّی اهللُص

َ خريا   بعبد   اهلل راد أذا إ»:  رسول اهلل لاق :٤١ احلدیث  حوائَج  ، صري 

 .نس أعن  (2)"وسسند الفردَ م  " رواه يف (1)«هلیإاس الن  

 عن النّارنا ز  ج  ٌذ بُح آخ   النبي  

أوقد نارا ،  ل رجل  ثَ مَ كم كل  ثَ ومَ  ل  ثَ مَ »:  رسول اهلل لاق :٤٣، ٤٢ احلدیث

ار، عن الن   كمز  جَ بح   ذ  خ  نا آأا، وهعن نا َب  ذ  و یَ ها، وهفی نَ عْ قَ یَ  راش  الفَ و اجلنادب    فجعل

 . ةریره يبأعن  (٥) ْحدأو ،رعن جاب (4)ومسلم (٣)ْحدأ رواه «يوأنتم تفل تون من ید

 اريف النّ  قع  ن أن نابحجزت   ٌك ممس   النبي  

یقول:  اهلل  قال: كان رسول  بند  بن ج   (6)رةعن سم   :٤٤احلدیث 

 .(٧)"بريكال" يف اّنالطرَب  رواه «اريف الن   یقعَ  ه أنبحجزت   ك  أنا ممس   إَّل   لیس منكم رجل  »

                                                 

 .عن أنس بن مالك ،1/24٣، 9٣8، ر: باب األلف "الفردوس بمأثور اخلطاب"انظر:  (1)

وّف  ت، املشهردارللحاف،  :-ألبیه "فردوس األخیار ]األخبار["وهو خمترص  - "مسند الفردوس" (2)

 .(٥٥9، و2٣8 /2 "كشف الظنون") أسانید كتاب الفردوس ورتبها ترتیبا  حسنا . ه٥٥8سنة 

 .اهلل عن جابر بن عبد، ٥/2٠٥، 1٥21٥ اهلل، ر: مسند جابر بن عبد "املسند"أي: يف  (٣)

، ٥9٥8 عىل أمته ...إلخ، ر: الفضائل، باب شفقته  كتاب "الصحیح"أي: يف  (4)

 .عن جابر، 1٠12صـ

 .هریرة عن أيب، ٣/646، 1٠96٣ ، ر:هریرة  مسند أيب "املسند"أي: يف  (٥)

 .٥٥٥، 2/٥٥4، 2242 :رباب السنی واملیم،  "أسد الغابة"ته: انظر ترمج (6)

 .رة بن جندبعن سم  ، ٧/269، ٧1٠٠ :رباب، سلیامن بن سمرة عن أبیه،  "املعجم الكبري" (٧)
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ٌذ  النبي    اريف النّ  ت  افهن أننا جز  بُح  آخ 

ْرمة  إَّل  حيرِّ  َل اهللَ إن  : »اهلل  قال رسول :٤٥ احلدیث ه أن    وقد علمَ م ح 

، أَّل وإّن   ع 
طال  ذ   سیطالعها منكم م  كم أنبح   آخ  كتهافت الَفَراش ، اريف الن   نوهتافت جز 

 .مسعود  عن ابن (2)"بريكال" يف اّنوالطرَب  (1)ْحدأ رواه «بابأو الذ  

 .!یعلمون َّل ةَ ابیهن الوكول ؟لكذم من عظَ أالبالء  دفع  فهل  !ربكأ اهلل

ج درَ تنن أ ْت ربعنی حق  ابع واألالر   إىلوالعشین  من الثاّناألحادیث  :هتنبي

 .فغَ للشا  نا قطعا  ه اهدرجت  أن كول ،الثاّن هالوج يف

نا عمر بن اخلّطاب  أعّز اهللُ اإلسالم  بسّيد 

 حبِّ أب سالمَ اإل عزِّ أم هالل  »: هبقول هربا   نیلعاملَ ا د  سی   اعدَ  :٥٢ إىل ٤٦ احلدیث

 (٥)یدبن ْحَ  وعبد   (4)ْحدأ رواه (٣)«شامه  ل بن هَج  يبأو بأ ،ابمر بن اخلط  بع   :كلیإنی جلَ ین الرا ذَ ه

                                                 

 .اهلل بن مسعود عن عبد، 2/٣9 ،٣٧٠4 :اهلل بن مسعود، ر مسند عبد "سندامل"أي: يف  (1)

 .اهلل بن مسعود عن عبد، 1٠/21٥ ،1٠٥11 :رقم باب ، "املعجم الكبري"أي: يف  (2)

ار"انظر: يف  (٣) ، 2٧9مسند عمر بن اخلط اب، أسلم موىل عمر، عن عمر، ر:  "البحر الزخ 

ل"وانظر:  .اب عن عمر بن اخلط  ، 1/4٠1-4٠٣ حرف الفاء، كتاب الفضائل  "كنز العام 

، 12/24٥، ٣٥٧٣٥ ، ر:من قسم األفعال، باب يف فضائل الصحابة، فضائل الفاروق 

 َمردَویه. ، نقال  عن ابن246

 .عمر عن ابن، 2/4٠9، ٥٧٠٠ اهلل بن عمر بن اخلطاب، ر: مسند عبد "سندامل"أي: يف  (4)

 .عمر عن ابن، 24٥ـص ،٧٥9 :ر عمر، أحادیث ابن "یدب من مسند عبد بن ْحَ املنتخَ " (٥)
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 يف (٥)بن سفیان واحلسن   (4)یعىل بوأو (٣)سعد (2)وابن   ،(1)هوصحح   هنَ وحس   يوالرتمذ

ار  والبز   ،"هفوائد"
  ،(1٠)"(9)ةحابالص   فضائل" يف (8)بن سلیامن ة  وخیثم (٧)هیردوَ مَ  ابن  و (6)

                                                 

 عمر بن اخلطابحفص  أيبناقب م [باب يف] أبواب املناقب، "اجلامع"أخرجه الرتمذي يف  (1)

، صحیح   ن  حَس  هذا حدیث  "]قال أبو عیسى[:  .عمر عن ابن، 8٣8صـ ،٣681 :ر 

 ."مرع   من حدیث ابن غریب  

 .6/11 "هدیة العارفنی"انظر ترمجته:  (2)

ابقة يف  "ىالطبقات الكرب"أي: يف  (٣) طبقات البدرینی من املهاجرین، الطبقة األوىل عىل الس 

عمر بن اخلطاب، -٥6 ممن شهد بدرا ، ومن بني عدي  بن كعب بن لؤي، حتت ر:اإلسالم 

 .عمر عن ابن، 2٣٣، 2/2٣2

ل"انظر:  (4) يف ذكر الصحابة  ٣حرف الفاء، كتاب الفضائل من قسم األفعال، الباب  "كنز العام 

يف فضائل اخللفاء األربعة ...إلخ، فضل عمر بن اخلطاب،  2، الفصل وفضلهم  

 عمر. یعىل عن ابن ، نقال  عن أيب11/26٧، ٣2٧69 ر:

 .٥/222 "هدیة العارفنی"انظر ترمجته:  (٥)

 .٥/4٧ "هدیة العارفنی"انظر ترمجته:  (6)

 .٥/61 "هدیة العارفنی"انظر ترمجته:  (٧)

 .٥/292 "هدیة العارفنی"انظر ترمجته:  (8)

الطرابليس  ثم   ياحلسن الغز   أيب یثمة بن سلیامن بن حیدرة القريش: خل"فضائل الصحابة" (9)

 (.٥/292 "هدیة العارفنی")         ه.٣4٣يف سنة  وتويف   22٧لد سنة و   ،ث الشامحمدِّ  ئاملقر

ل"انظر:  (1٠) حرف الفاء، كتاب الفضائل من قسم األفعال، باب يف فضائل الصحابة،  "كنز العام 

 ."فضائل الصحابة"مة يف ، نقال  عن اخلیث246، 12/24٥، ٣٥٧٣٥ ، ر:فضائل الفاروق 
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 .مراملؤمننی ع   مريأم عن هل  ك ،(4)ركعسا وابن   ،(٣)"امهدَّلئل" يف (2)يقهیوالبَ  (1)یمنعَ  بوأو

ید ْحَ  وابن   (٥)ْحدأعمر، و عن ابن يئاسنس، والنا أعن  يوالرتمذ

  ،(8)"بريكال" يف اّنلطرَب او .(٧)عن خباب بن األرت (6)ركعسا وابن  

                                                 

ة"َل نجدها يف  (1) ذكر طبقة من تابعي أهل  "حلیة األولیاء"أليب نَعیم، ولكن وجدناها يف  "دَّلئل النبو 

ام، حتت ر:  .ابن عمرعن ، ٥/٣96، ٧٥٠2 العزیز، ر: عبد امللك بن عمر بن عبد-224 الش 

ة"أخرجه الَبیهقي يف  (2) اع أبواب املبعث "دَّلئل النبو   ، باب ذكر إسالم عمر بن اخلطاب مج 

 .عن ابن عمر، 21٧، 2/216...إلخ، 

ة" (٣) ة" ه.4٣٠ سنة تويف   اهلل األصبهاّن، احلاف،. یم: أْحد بن عبدنعَ  أليب: "دَّلئل النبو  : "دَّلئل النبو 

 (1/٥8٠ "كشف الظنون")          ه.4٥8 سنة املتوّف   بكر أْحد بن احلسنی بن عل البیهقي. أليب

 .44/٣2 ، 941٧ ، ر:عمر بن اخلطاب -٥2٠ حرف العنی، حتت ر: "مشقتاریخ د  "أي: يف  (4)

، إسالم عمر بن املؤمننی عمر بن اخلطاب  فضائل أمري "فضائل الصحابة"أي: يف  (٥)

 .281-1/2٧9، ٣٧1 اخلطاب، ر:

 ، 94٣2 ، ر:خلطابعمر بن ا - ٥2٠ حرف العنی، حتت ر: "مشقتاریخ د  "أي: يف  (6)

 .عباس ابن ن، ع٣8-٣٥/44

 .149-2/14٧، 14٠٧ باب اخلاء والباء، ر: "أسد الغابة"انظر ترمجته:  (٧)

، بطریق 9/16٧، 8828 :رمسعود ومن كالمه، باب،  خطبة ابن "املعجم الكبري" (8)

اس بأربع: بذكره فضل عمر الن "اهلل:  وائل، قال: قال عبد َّنشل، عن أيب املسعودي، عن أيب

ْم : ﴿یوم بدر فأمر بقتلهم، فأنزل اهلل  ىاألسار ْم ف یاَم َأَخْذت  ك  َن اهلل  َسَبَق مَلَسا
َتاب  م 

َلْوََّل ك 

یم  
ا، والوحي ك لتغار من وبذكره احلجاب فقالت زینب: وإن   ،[68 ﴾ ]األنفال:َعَذاب  َعظ 

ا َفاْسأَ : ﴿ینزل يف بیوتنا، فأنزل اهلل  نا َمَتاع  وه  َجاب  َوإ َذا َسَأْلت م   ح 
 
ْن َوَراء نا م  وه  ﴾ ل 

= 
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عن  (4)ركعسا وابن   (٣)اّنوالطرَب  (2)يابن مسعود، والرتمذهلل ا عن عبد (1)مكواحلا

 تعاىلهلل ا ريض يعدالسا  ةعن ربیع (٧)"(6)اجلعدیات" يف (٥)يوغَ والبَ  .اسعب   ابن

 .مجعنیأم هعن

                                                 

= 

، وبرأیه « اببعمر بن اخلط   اإلسالمَ  د  هم أیِّ الل  : »اهلل  ودعوة نبيِّ  ،[٥٣ ]األحزاب:

 ."عهاس بایَ الن  َل بكر كان أو   يف أيب

حابة، ومن مناقب أمري املؤمننی عمر بن اخلطاب  "ستدَركامل"أي: يف  (1) ، كتاب معرفة الص 

 .مسعود  عن ابن، ٥/1691، 4486 :ر

، [ عىل إثر دعائهعمر  إسالم]باب ، عن رسول اهلل  املناقبأبواب  "السنن"أي: يف  (2)

 ."من هذا الوجه غریب   هذا حدیث  " عیسى[: . ]قال أبوعباس عن ابن، 8٣8، صـ٣68٣ ر:

 .عباس عن ابن، 11/2٠٣ ،116٥٧ :رعباس،  عكرمة عن ابن "كبرياملعجم ال"أي: يف  (٣)

 ، 9416 ، ر:عمر بن اخلطاب-٥2٠ حرف العنی، حتت ر: "مشقتاریخ د  "أي: يف  (4)

 .عباس عن ابن، 44/24

 .٥/٣64 "هدیة العارفنی"انظر ترمجته:  (٥)

 ويغَ اهلل بن حممد البَ  القاسم عبد من مجع أيب وهي اثنا عش جزءا  : "األجزاء اجلعدیات"أي:  (6)

 سنة احلسن عل بن اجلعد موَّلهم اجلوهري املتوّف   حلدیث شیخ بغداد أيب ،ه٣1٣املتوّف  سنة

 .وثالثنی مئتنی عن شیوخه مع ترامجهم وتراجم شیوخهم

 (.٥/٣64 "هدیة العارفنی". و91كتب املراسیل، صـ "الرسالة املستطرفة")

ل"انظر:  (٧) يف ذكر الصحابة  ٣حرف الفاء، كتاب الفضائل من قسم األفعال، الباب  "كنز العام 

يف فضائل اخللفاء األربعة ...إلخ، فضل عمر بن اخلطاب،  2، الفصل   وفضلهم

 ، نقال  عن البَغوي عن ربیعة السعدي.11/26٧، ٣2٧٧2 ر:
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 د  ْش ا ما هالل  » :عمر بلف، ر عن ابنكعسا ابن   هوروا
 (1)«سالمَ اإل د 

 .بلف، احلدیث الثاّن هار عنالنج   ابنكو

عن  طیب  واخل ،(٥)"هفوائد" يف (4)ايشوالش   (٣)الطیاليس (2)دودا بوأو

 .يتدیق اآلالص   سی دنا أيب بكر بلف، مسعود   ابن

اب مر بن اخلط  بع   سالمَ اإل عزِّ أ مَ هالل  »:  اهلل رسول   دعا :٥٧ إىل ٥٣ احلدیث

 .ةدیقاملؤمننی الص   م  أعن  (9)يقهیوالبَ  (8)مكواحلا (٧)يدع وابن (6)هماج ابن رواه «ة  خاص  

                                                 

 .عمر عن ابن، 44/24، عمر بن اخلطاب- ٥2٠ حرف العنی، حتت ر: "مشقتاریخ د  "أي: يف  (1)

 .٥/٣24 "هدیة العارفنی"انظر ترمجته:  (2)

 .مسعود ابن عن، 1/2٠2، 24٧ ، ر:اهلل بن مسعود  ما أسند عبد "دسنامل" أي: يف (٣)

 .6/6٥ "هدیة العارفنی"انظر ترمجته:  (4)

مسند عبد اهلل بن  "ايشمسند الش  "يف  اولكن وجدناه "الفوائد"نجد هذه الروایة يف  َل (٥)

ل" انظر:. ٥9، صـ2 اجلزء ،٥٥٥مسعود، ر:  ل من حرف الفاء، كتاب الفضائ "كنز العام 

يف فضائل اخللفاء األربعة  2، الفصل ابة وفضلهم  يف ذكر الصح ٣قسم األفعال، الباب 

ايش عن ابن11/266، ٣2٧66 ...إلخ، فضل عمر بن اخلطاب، ر:  .مسعود ، نقال  عن الش 

 .عن عائشة، 128صـ ،1٠٥ :ر، فضل عمر  "سننال"أي: يف  (6)

مسلم بن خالد  -1٧96 من اسمه مسلم، حتت ر:من ابتداء اسمه میم،  "الكامل"أي: يف  (٧)

 .عن عائشة، 8/9خالد،  أبو

، املؤمننی عمر بن اخلطاب  ، من مناقب أمريكتاب معرفة الصحابة "كاملستدرَ "أي: يف  (8)

 .عن عائشة ، ٥/1691، 448٥ ر:

 ...إلخ،، باب اعطاء الفيء عىل الدیوان ء والغنیمةيكتاب قسم الف "ىالسنن الكرب"أي: يف  (9)

= 
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عن  م  كواحلا ،(2)وبانعن ثَ  (1)اّنالقاسم الطرَب  بوأ "ة  خاص  " :لف،غري وب

 .(٥)ىن املجتباحلَس  اإلمام طریق نع (4)سعد وابن   ،(٣)الزبري

 ،(9)"(8)ةن  الس  " يف (٧)يائكوالالل ،(6)"ةحابالص  " بن سلیامن يف ة  یثموَخ 

  

                                                 

= 

 .عن عائشة ، ٣٧٠/6

 .عن ثوبان، 2/9٧ ،1428 :ر، باب الثاء، من غرائب مسند ثوبان  "املعجم الكبري"أي: يف  (1)

 .1/48٠، 624 باب الثاء والواو، ر: "أسد الغابة"انظر ترمجته:  (2)

 .٣1٠ -2/٣٠٧، 1٧٣2 باب الزاي والباء، ر: "أسد الغابة"انظر ترمجته:  (٣)

طبقات البدرینی من املهاجرین، الطبقة األوىل عىل السابقة يف  "ىالطبقات الكرب"أي: يف  (4)

عمر بن اخلطاب،  -٥6 اإلسالم ممن شهد بدرا ، ومن بني عدي  بن كعب بن لؤي، حتت ر:

 .عن احلسن، 2/2٣٣

 .2٠-2/1٣، 116٥ ، ر:احلاء والسنیباب  "سد الغابةأ  "انظر ترمجته:  (٥)

حرف الفاء، كتاب الفضائل من قسم األفعال، باب فضائل الصحابة، فضل  "لكنز العام  "انظر:  (6)

 .الفضائل الصحابة"نقال  عن اخلیثمة يف  ،1٣/1٠1، ٣6694 ، ر:بكر وعمر  الشیخنی أيب

 .6/٣92 "هدیة العارفنی"انظر ترمجته:  (٧)

 .ه418 املتويف   ،ائياهلل الطربي الاللك القاسم هبة : للحاف، أيب"رشح السنة" (8)

 (2/٧2 "كشف الظنون")

ل"انظر:  (9) الصحابة، حرف الفاء، كتاب الفضائل من قسم األفعال، باب فضائل  "كنز العام 

 .نقال  عن الاللكائي، 1٣/1٠1، ٣6694 ، ر:بكر وعمر  فضل الشیخنی أيب



 176 الباب األّول

طریق  نع مجیعا   ،(4)ركعسا وابن   ،(٣)(2)"دیقالص   فضائل" يف (1)يطالب العشار بوأو

 .مننی علؤامل مريأعن  (٥)ةنزال بن سربال

عن  "طوَس األ" يف اّنالطرَب ك ،مري معا  واأل (6)ريالزبَ  يعنأ ،امهر عنكعسا وابن  

 .مجعنیأم هعن تعاىلهلل ا ريض (٧)«اإلسالمَ  د  هم اشد  الل  » :دیق بلف،ر الص  كب يبأ

 م عمُر منذ أسل   لنا أعّزة  ماز  

  سالم من عز   لإلما تیرس  
 
 ةسالم واملسلمنی بوسیلعن اإل وما دفع من بالء

، مبنی جلي  وخمالف   وافق  م   ل  كو عند هف ،ریمكعاء الذا الد  همر الفاروق بسبب ع  

                                                 

،  -42٥٣ ر: "سري أعالم النبالء"انظر ترمجته:  (1)  (.6/٣٧6 "ماألعال"و .ملتقطا   11/٣96العشاري 

فضل حرف الفاء، كتاب الفضائل من قسم األفعال، باب فضائل الصحابة،  "لكنز العام  "( انظر: 2)

 ."الصدیق فضائل"نقال  العشاري يف ، 1٣/1٠1، ٣6694 ، ر:الشیخنی أيب بكر وعمر 

 ه.(.4٥1طالب العشاري )ت  : ملحمد بن عل بن الفتح أيب"بكر الصدیق فضائل أيب"( ٣)

 (.6/٣٧6 "عالماأل")

عن عل بن ، 44/2٧، عمر بن اخلطاب -٥2٠ حرف العنی، حتت ر: "مشقتاریخ د  "أي: يف  (4)

 .طالب أيب

 .8/48٧، ٧٣8٥ حرف النون: من اسمه النزال، ر: "هتذیب التهذیب"انظر ترمجته:  (٥)

زبري عن ال، 44/2٧، عمر بن اخلطاب -٥2٠ حرف العنی، حتت ر: "مشقتاریخ د  "أي: يف  (6)

 .بن العوام

، ٥/2٠ ،64٥٣ :رباب املیم ، بقیة من اسمه حممد،  "وسطاملعجم األ"أخرجه الطرباّن يف  (٧)

 .بكر الصدیق أيب عن
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 يف يالبخار رواه «م عمر  سلَ أمنذ  ة  عز  ألنا ماز  »: مسعود  بن اهلل ل عبد  اقف

 . هعن (٣)انب  ح   وابن   ،"هسندم  " يف (2)يازحاتم الر   بوأو ،(1)"هصحیح"

 ه رمحة  مارتُ إو ،ه نصا  مر فتحا ، وهجرتُ عُ  كان إسالمُ 

، لقد ة  ْحر همارت  إو ،نرصا   هجرت  ه، ومر فتحا  ع   سالم  إان ك» :ل اق یضا  أو

َ أنستیطع  نا ومایتَ أر  هرخ  آو ،يفلَ ر السِّ هاط بوأ (4)هروا «مر  م عسلَ أی یت حت  بالبَ  ن نصل 

 .هبمعنا (٧)"(6)هسريت" يف (٥)سحاقإ َّلبن

ر هظ م عمر  سلَ أ، فلام  م عمر  سلَ أی رین حت  هینا ظاما صلا »: یضا  أ قال و

 ."الفضائل" يف وَّليبد  ال هخرجأ «ة  النیعَ  اهلل إىل، ودعا سالم  اإل

                                                 

، مناقب عمر بن اخلطاب باب  ،فضائل أصحاب الن بي كتاب  "يصحیح البخار" (1)

 .اهلل عبد عن، 619، صـ٣684 :ر

 .6/1٧، "هدیة العارفنی"انظر ترمجته:  (2)

ب ان يف  (٣)
ذكر البیان بأن  املسلمنی  ، التاریخ، باب وفاته كتاب  "حیحص  ال"أخرجه ابن ح 

 .اهلل بن مسعود عبدعن ، 1188، صـ6841 :ركانوا يف عزة ...إلخ، 

، اهلل احلسنی بن أْحد بن احلسن العداس احلاسب عبد أبو 2٣الشیخ  "املشیخة"أي: يف  (4)

 .اهلل عبد عن، 22٣، 222، صـ81 ر:

 .6/8 "هدیة العارفنی"انظر ترمجته:  (٥)

 سنة املتوّف   املغازي إلمام، املعروف بمحمد بن إسحاق، رئیس أهل: ل"كتاب السرية"أي:  (6)

 (.6/8 "هدیة العارفنی". و2/٥2 "كشف الظنون")           .ه1٥٠

 .اسب  ، عن ابن ع22٥، 224، صـإسالم عمر بن اخلطاب  "النبویة السرية" (٧)
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، هیت حلقا ، وط فنا بالبَ  جلسنا حوَل  م عمر  سلَ أمل ا »:  (1)یبهل صاوق

ج «علینا وانتصفنا مم ن غل،َ   .(4)"(٣)ةصفوصفة ال" يف (2)جالفرَ  بوأ هخر 

، وقلوبا  ُغلْ ميا ، وآذانا  ُص نا  عُ وجاء، ویفتح به أعيُ املّلة  الع  النّبي ب اهللُیقيم   فا  اّم 

 يف كتَ صف جد  أل ّن  إ»م: سلَ أا مل    هل (٥)بن سالم اهلل قال عبد :٥٨ احلدیث

َ أیَ ﴿ :اهللتاب ك یرا ﴾ ي  با النا ّی  ا  َوَنذ  َبشِّ دا  َوم 
 هیقبَض  لن :-هقول إىل- إ ناا َأْرَسْلنَاَك َشاه 

 ذانا  آ، ومیا  ع   نا  عی  أ ه، ویفتح باهلل َّل  إ هَ إل َّل :ی یقولوا، حت  ءوجاالعَ  ةَ املل   هب ی یقیمَ حت   اهلل 

لْ  لوبا  ، وق  ام   ص    عن حممد  (٧)ركعسا ، وابن  "َّلئلالد  " یم يفنعَ  بوأو (6)اّنالطرَب  رواه «فا  غ 

 

                                                 

 .4٠، و٣9، ٣/٣8، 2٥٣8 باب الصاد واَلاء، ر: "أسد الغابة"انظر ترمجته:  (1)

 .42٥-٥/42٣ "هدیة العارفنی" انظر ترمجته: (2)

 .42٥-٥/42٣ "هدیة العارفنی". و1/٥٣٠ "كشف الظنون" انظر ترمجته: (٣)

 ، اهلل هد والتعبد من أصحاب رسولذكر املشهورین بالعلم والز "صفة الصفوة" (4)

 . ،1/1٠٣حفص عمر بن اخلطاب  أبو

 .266، ٣/26٥، 2986 باب العنی والباء، ر: "أسد الغابة"انظر ترمجته:  (٥)

عن ، 1٣/٣49، 1498٠ اهلل بن سالم، ر: عطاء بن یسار عن عبد "املعجم الكبري"أي: يف  (6)

 .اهلل بن سالم عبد

، ٣/٣8٧ ،٧46 ...إلخ، ر: هوصفات هتالكتب من نع باب ماجاء يف "د مشق تاریخ"أي: يف  (٧)

 .اهلل بن سالم عبد
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 .(٣)هعن جدِّ  (2)هبیأعن  (1)بن سالم اهلل بن یوسف بن عبد ةبن ْحز

بن سالم،  اهلل عن عبد (٥)مسلَ أن طریق زید بن ع یضا  أ (4)ركعسا وابن  

ي  والدارم
ي  قهیوالبَ  (6)

 يف يتأرق تط   ه، ول(9)هنحو هعن (8)ن طریق عطاء بن یسارع (٧)

 .تعاىل اهللن شاء إ يتالباب اآل

 به بعد العيلة ىبه من بعد الّضاللة، وأغن   ىباعٌث نبّيا  أّمّيا ، أهد   اهللُ

من أنبیاء بني إرسائیل كام يف  بيي ن- ایَ ع  ْش أ إىل  اهلل  ىوَح أ :٥٩ احلدیث

ی ا  أ نبی ا   باعث   ّن  إ":  -تفسري ابن أيب حاتم ، لفا  غ   لوبا  ، وق  ام   ص   انا  ذآ هب فتح  أ، م 

                                                 

 .118، ٧/11٧ ،6٠48 حرف املیم، من اسمه حممد، ر: "ذیب التهذیبهت"انظر ترمجته:  (1)

 .2/448 ،1٥96 حرف احلاء، من اسمه ْحزة، ر: "ذیب التهذیبهت" انظر ترمجته: (2)

 .9/4٣٧ ،82٥٣ یوسف، ر:حرف الیاء، من اسمه  "ذیب التهذیبهت"انظر ترمجته:  (٣)

عن ، ٣/٣88 ،٧4٧ ...إلخ، ر: هوصفات هالكتب من نعت باب ماجاء يف "تاریخال"أي: يف  (4)

 .اهلل بن سالم عبد

 ملتقطا . 214، ٣/21٣ ،2188 حرف الزاي، من اسمه زید، ر: "ذیب التهذیبهت"انظر ترمجته:  (٥)

 .٥/٣61 "هدیة العارفنی"انظر ترمجته:  (6)

اع أبواب صفة رسول "دَّلئلال" أي: يف (٧) التوراة  يف  اهلل باب صفة رسول ،اهلل  مج 

 .سالم عن ابن، 1/٣٧6 ...إلخ، نجیلواإل

 .٥8٣، ٥/٥82 ،4٧42 حرف العنی، من اسمه عطاء، ر: "ذیب التهذیبهت"انظر ترمجته:  (8)

مة، "سننال"أخرجه الدارمي يف  (9) ، 1/16، 6 :ر ه،مبعث الكتب قبل يف  يالنب باب صفة   املقد 

 .سالم عن ابن
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 رفع  أ، وةالهبعد اجل هب م  عل  أ  ، وةاللمن بعد الض   هب يد  هأ   :-ن قالأ إىل- میا  ع   نا  عی  أو

 مجع  ، وأةیلبعد العَ  هب ين  غْ أ  ، وةل  بعد الق   هب ر  ث  كأ، وكرةن  بعد ال هب ف  عرِّ أ، وةبعد اخلامل هب

  رواه (1)"ةخمتلف مم  أو ة  تواء متشت  هأو بنی قلوب   هب ف  ؤلِّ أ، وةرقبعد الف   هب

 

                                                 

، ٣14٠، صـ1٠، اجلزء 4٥سورة األحزاب، حتت اآلیة:  "التفسري"حاتم يف  أيب أخرجه ابن (1)

 منطق فإّن   ،من أنبیاء بني إرسائیل اهلل أوحى إىل نبي   إن  "ه: وهب بن منب  ، بطریق ٣141

 ،يف األسواق صخاب   وَّل ،غلی،   وَّل ،ینی، أبعثه لیس بف،  من األم   ا  ك بوحي وأبعث أمی  لسان  

 ،یهیسمع من حتت قدمَ  إىل جنب رساج َل یطفئه من سكینته، ولو یميش عىل القصب َل لو یمر  

 ده لكل  ، أسدِّ لفا  غ   وقلوبا   ،ام   ص   وآذانا   ،كمها   نا  یقول اخلنا، فاتح به أعی   َّل ونذیرا   ا  أبعثه مبشِّ 

ا  ،هلباَس  وأجعل السكینةَ  ،كریم خلق   وأهب له كلا  ،مجیل   أمر    ،هوالتقوى ضمريَ  ،هشعارَ  والرب 

 والعدَل  ،هرشیعتَ  ه، واحلقا لقَ خ   واملعروَف  والعفوَ  ،هطبیعتَ  والوفاءَ  دَق والص   ،همنطقَ  واحلكمةَ 

م به بعد وأعل   ،ي به بعد الضاللةأهد   ،هاسمَ  وأْحدَ  ،هتَ مل   واإلسالمَ  ،هدى إمامَ واَل   ،هسريتَ 

وأغني به بعد  ،ةوأكثر به بعد القل   ،وأعرف به بعد النكرة، رفع به بعد اخلاملةاجلهالة، وأ

تة، قة، وقلوب خمتلفة، وأهواء متشت  ف به بنی أمم متفر  وأؤل   ،رقةوأمجع به بعد الف   ،یلةالعَ 

 أم   ته خريَ اس عظیمة من اَللكة، وأجعل أم  من الن  وسأنقذ به فئاما  
اس یأمرون أخرجت للن  ة 

ل، أَلمهم س  قنی ملا جاءت به ر  دین مؤمننی خملصنی مصد  موحِّ  ،روف وینهون عن املنكَ باملعر

التسبیح والتحمید والثناء والتكبري والتوحید يف مساجدهم وجمالسهم ومضاجعهم ومنقلبهم 

، وخيرجون من حوفا  وز   فوفا  اهلل ص   ویقاتلون يف سبیل ،عودا  وق   ون يل قیاما  یصل   ،ومثواهم

 ،يف األنصاف ون الثیاَب ویشد   ،واألطراَف  رون الوجوهَ یطهِّ  ،رضايت ألوفا  مَ  بتغاءَ دیارهم ا

هار، وأجعل يف أهل بیته بالن  یوث  ل   ،یلباللا  هبان  ر   ،هم يف صدورهمهم وأناجیل  رباَّنم دماؤ  ق  

= 
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 .(2)هب بن منب  هعن وَ  (1)حاتم يبأ ابن

 لی  ن بَ م م  ك! اإلنصافب ق ل يل
 .!احلمدهلل ، و هبوسیلت فعْت د   ة 

 ه أبو بكر الّصدیقأّمت  أفضل ، وىعطبه یُ ذ وخ  یؤبه  النبي  

 طول  ، قلم نور  ب هعلی تَب ك العرَش  اهلل  مل ا خلَق »:  النبي   لاق :٦٠ احلدیث

، يعط  أبه ذ وخ  آ ه، ب"اهلل رسول   حممد   اهلل  َّل  إ هَ إل َّل" :بنی املشق واملغرب القلم ما

ت  أو  .(4)عن سلامن  (٣)يافعالر   رواه «دیقر الص  كب بوأا هفضل  أمم، واأل فضل  أ هم 

 

 

 

                                                 

= 

 ،دلونوبه یع دون باحلق  ته من بعده َّی احلنی، أم  هداء والص  دیقنی والش  ابقنی والص  ته الس  وذری  

ى علیهم، أو أو بغَ  ،فهمن خالَ وء عىل مَ الس   َلم، وأجعل دائرةَ  ن دعاد مَ من نرصهم وأؤیِّ  أعز  

یأمرون باملعروف  ،مإىل رَبِّ  والداعیةَ  ،هملنبیِّ  أجعلهم ورثة   ،مما يف أیدّیم شیئا   أراد أن ینتزعَ 

الذي  بعهدهم، أختم َبم اخلريَ  ونویوفا  ،كاةویؤتون الزا  ،الةَ ویقیمون الص   ،رون عن املنكَ وینهَ 

 ."ن أشاء، وأنا ذو الفضل العظیمَلم، ذلك فضل أوتیه مَ ه بأو  بدأت  

 .418، ٥/41٧ "هدیة العارفنی"انظر ترمجته:  (1)

 .184، 9/18٣ ،٧٧6٧حرف الواو، من اسمه وهب، ر:  "بیتهذال بیذهت"انظر ترمجته:  (2)

 .٥/491 "هدیة العارفنی"انظر ترمجته:  (٣)

ربعة يف فضائل اخللفاء األ 2كتاب الفضائل من قسم األفعال، الفصل  "لكنز العام  "انظر:  (4)

 .، نقال  عن رافعي عن سلامن11/2٥1، ٣2٥٧8، ر: بكر الصدیق  ...إلخ، أبو
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 ظمىاخلالفة العُ 

من  مر  أ لا ك ن  أع، بذا احلدیث اجللیل اجلامه عىل ن اخلتام  ك  لی ،تعاىل هللبحمد ا

ذا ه ،هوبوسیلت هواسطتب، و ي احلبیبیدَ ب جیري ةی  َلاإل ةاحلرض يف األخذ والعطاء

 .!ثريا  ك ْحدا   احلمد هللو "ىظمالع   ةاخلالف" ىیسم   ما

، ءعدااأل عىل ةَ ، والغلبالبالء یث، ودفعَ الغَ  ، ونزوَل واملددَ  زَق الرِّ  ن  إ !نظرا

ین، الدِّ  ، وعزا مهَت لق وحیااخلَ  ، وموَت هاده  رض وتعألا ی قیامَ العذاب، حت   دفعَ و

، اهلل ءولیاأ ةلیوسب كذل ل  كم، هراحتَ إو ،بادالع  حوائج  ، وقضاءَ ةم  األ مانَ أو

 ورسوله  من اهلل  شهادة  ب ثبَت  ذلك وكل   ،هموبوساطت   ،مّیید  أب، وتهمكرببو

 كین للشِّ فالذ   "البالء دافع    بيا الن ن  أ" ماملسل   نم  ؤیما  عندن كول كام مر  آنفا ،

 !... راجعون هلیإا ن  إو هللا ن  إ !... باهلل كَ رشقد أ هن  أیزعمون  ،حيب ون

 «خلقُت الّدنيا ما !حممد یا لوالك  »حدیث: 

ن م   ما ن  إ ،وضحْت أو ةخرياأل ة  ثالثال حادیث  األ قد بی نت   تعاىل اهللوبحمد 

 م   ماو،  بسی دنا الن بي حصلت إَّل   ة  نعم
 
 أمر  من ، وكل  به  اندفع إَّل   ن بالء

لیس هو  !اهللب ثم   اهللو َّل جلأ ، هییدَ  عىل يجیر ةی  َلاإل ةاحلرض يفخذ والعطاء األ

 ن  أام ك،  ه بَّل  إلیس  هوقیام هرس  أب العاََل   بل ،فقط ءدفع البالء وحصول العطال

 خلقت   ما !حممد یا كَ لوَّل» :احلدیث ورد ذإ ؛لقاخلَ  بدء يف  هلیإتاج حي العاَلَ 
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 ،نیمن البَ   هخرجناأ لو الیومَ  . حيتاج إلیه البقاء يف العاََل   كذلك ،(1)«نیاالد  

 .قاملطلَ  اآلن الفناء   حانَ 

  وہ وج ہن ےھت وت ھچک ہن اھت،  وہ وج ہن  وہں وت ھچک ہن وہ
ہ اہجن یک، اجن ےہ وت اہجن ےہ  اجن ںیہ و

 قد نیط احلیاة الكون به 
 

  (2)فالكل  عدیم  لو َّله 
 

 !موعىل آله وصحبه وباَرك وكرا  ،صىل  اهلل تعاىل علیه وسل م

 

 

 

 

     

                                                 

 .عن سلامن، ٣/٥1٧ ،لخ...إالسامء  ىلإ هباب ذكر عروج "مشقتاریخ د  "عساكر يف  أخرجه ابن (1)

ر يف املعنىاأل وأنشدَ  (2) عر[ زهري بالعربیة ما یقارب ما م   .]من الش 
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 الباب الثاين

 ُروحرسة، وعىل اة كجدی  للن   ؟نصوص   هاك نصوصًا عىل الوجه الثاين، وأي  

 عىل أربع وأربعنی آیًة ومئَتنی وأربعنی حدیثًا. حيتوي ، هذا الباُب الوهابیة بارقة

 قرآنّيةالفصل األّول يف اآلیات ال

 اهللُ َوَرُسوُلُه ِمن َفْضلِهِ  ناَأْغنَا

نا  :(1)ابعةاآلیة الّس  َأْغنَاُهُم اهللُ َوَرُسوُلُه ِمن  َأنْ  إِّل  َنَقُموْا  : ﴿َوَماقال رب 

یظًا، یقول املریضة غَ  الذي فیه تتقط ع القلوُب  نعم، هذا املحل   [.٧٤ َفْضلِِه﴾ ]التوبة:

ومجیَع  اهلل! أغنِنِي بفضلَك  رسوَل  یاف: ﴿َأْغنَاُهُم اهللُ َوَرُسوُلُه ِمن َفْضلِِه﴾ اهلل 

نیا، صىل  االسن ة بثروة الد   أهل  .!تعاىل علیك وسل مهلل ین والد 

ُو
 

 

و داشہا!   رھ ش  لای ہ رو  اںیم دگا ت

و

ُو
 

 

وت
 
وان رتا  ش  ڈال دصہق رو  ا  ش  ش

 

و

  فقرألنت الغني وإين  
 

ق و  (2)ة نوربلمع عل  تصد 
 

 َسُيْؤتِينَا اهللُ ِمن َفْضلِِه َوَرُسوُلهُ 

ُْم َرُضْوْا َما﴿َولَ  اآلیة الثامنة: آَتاُهُم اهللُ َوَرُسوُلُه َوَقاُلوْا َحْسُبنَا اهللُ  ْو َأَّن 

 رب   هاهنا قرنَ  [.٥٩ َراِغُبوَن﴾ ]التوبة: َوَرُسوُلُه إِن ا إىَِل اهلل َسُیْؤتِینَا اهللُ ِمن َفْضلِهِ 

                                                 

ل وقد سبقْت ست   (1)  يف الفصل األو 
ل. آیات   من الباب األو 

 .218صـ ،2اجلزء  "صفوة املدیح" (2)
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ة  جاَء یال دى املسلمنی معًا إىل أنه يف اإلیتاء، وهَ باسمِ  ه نبی  اسَم  العز  زموا الر 

 .، و ،ه ورسوُلهمن اهلل ورسوله، فیقول: سیؤتینا اهللُ من فضلِ 

 َأْنَعَم اهللُ َعَلْيِه َوَأْنَعْمَت َعَلْيهِ 

 [.٣٧ ﴿َأْنَعَم اهللُ َعَلْیِه َوَأْنَعْمَت َعَلْیِه﴾ ]األحزاب: اآلیة التاسعة:

 ظة یتبادلون املُناوباتاحلفَ  املالئكةُ 

ن َبنْیِ َیَدْیِه َوِمْن َخْلِفهِ ﴿لَ  اآلیة العارشة: َباٌت م  َفُظوَنُه ِمْن َأْمِر اهلل ُه ُمَعق  ﴾ حَيْ

 املناوباِت عرصًا وصبحًا، وهلل احلمد!. ةفظأي: یتبادل املالئكُة احل [11 ]الرعد:

 قولی نییتَ اآل اتنیيف ه [.٦1 ﴿َوُیْرِسُل َعَلْیُكم َحَفَظًة﴾ ]األنعام: :١١اآلیة 

 .هعبادِ َحَفظٌة ل املالئكةَ  بأن   املوىل 

َبَعَك  أّّيا النّبي َحْسُبَك اهللُ  من املسلمني وحسُبك َمِن اتَّ

بََعَك ِمَن املُْؤِمننَِی﴾ ]األنفال: :١٢اآلیة  َا الن بِي  َحْسُبَك اهلُل َوَمِن ات   [.٦٤ ﴿َیا َأُّي 

حابَة باسمه  بعدما  اهللُ  يف هذه اآلیة نص   م عمُر ! إذ أسلَ بي  الن اأُّي   یا :قرن الص 

﴿َحْسُبَك اهللُ﴾ " :(1)"نیاجلاللَ "يف  .وهؤّلء األربعون رجاًل من املسلمنی ك اهللُفحسبُ 

                                                 

ن حممد بن أمحد بن الدی   للشیخ جالل :آخر القرآنل الكهف إىل أو  : من "نیتفسر اجلاللَ " (1)

افعي، حممد بن إبراهیم بن أمحد املحل   وقد  ،نی وثامنمئةل یوم من سنة أربع وست   يف أو  تويف   الش 

: اإلمام جالل الدین السیوطي ل البقرة إىل آخر اإلرساءله بتكملة عىل نمطه من أو  كم  

ذكر من كان بمرص من الفقهاء الشافعی ة،  "حاََضةاملُحسن ") ه.٩11الشافعي املتوّف  سنة 

ف   ٤٤٤، 1/٤٤٣، 2٠٠ ر:  .(بترص 
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َبَعَك﴾ ما  للقرآن الكریم ويل  اهلل الدهلوي یخويف ترمجة الش .(1)"وحسُبك َمِن ﴿ات 

ا الن یا"معناه بالعربیة:   .(2)من املسلمنی َمن ات بعكیكفیَك و ! یكفیك اهللُبي  أُّي 

 جمازا   للَخلق "رّب "استعامل كلمة 

 [.2٣ : ﴿َرِّب  َأْحَسَن َمْثَواَي﴾ ]یوسف:قال سی دنا یوسف  :١٣اآلیة 

 .(٣)"يدِ سی   ﴾رِّب  ﴿أن ه، أي: الذي اشرتاين ": "نیاجلاللَ "يف 

ُه ََخْرًا﴾ ]یوسف: :١٤اآلیة  ا َأَحُدُكاَم َفَیْسِقي َرب   [.٤1 ﴿َأم 

نُْهاَم اْذُكْريِن ِعنَد َرب َك﴾ ]یوسف: :١٥اآلیة  ُه َناج  م   [٤2 ﴿َوَقاَل لِل ِذي َظن  َأن 

 ك مرص.أي: عند ملِ 

ْیَطاُن ِذْكَر َرب ِه﴾ بعد ذلك یقول اهلل  :١٦اآلیة  : ﴿َفَأنَساُه الش 

ْیَطاُن ِذْكَر﴾أي: " :"نیاجلاللَ "يف  [.٤2 ]یوسف: اقَي ﴿الش   یوسَف  الس 

 .(٤)"ب ِه﴾﴿رَ  عند

﴾  :١٧اآلیة  َك َفاْسَأْلُه َما َباُل الن ْسَوِة الال ِِت َقط ْعَن َأْیِدَُّيُن  ﴿َقاَل اْرِجْع إىَِل َرب 

 "رب ه"ة للَملِك: بسبب الرتبیة املجازی   یقاَل  اهلل! یصح  أن سبحان [.٥٠ ]یوسف:

                                                 

 .1٥٣سورة األنفال، صـ "اجلاللنی" (1)

 .2٧٧، صـ٦٤: حتت اآلیة األنفال، "القرآن ترمجة الرمحن يف فتح" (2)

 .1٩1سورة یوسف، صـ "اجلاللنی" (٣)

 .1٩٣سورة یوسف، صـ "اجلاللنی" (٤)
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ا القولورسولُ  ، ویقول اهللُ"رِّب  "و "رب ك"و  : بأن  املصطفى ه ذلك حكایًة، أم 

 ...؟! رشكٌ  ذاكفالبالء  دافعُ 

 صواألبرَ  هِ األكمَ  وبني إبراءِ  ،البالء من مرض   بني دفعِ  فرُق ال ما

ُلُق ِمَن بن مریم العبده املبارك عیسى  یقول اهللُ :١٨اآلیة  : ﴿َوإِْذ ََتْ

ْرِ بِإِْذيِن َفَتنُفُخ فِیَها َفَتُكوُن َطْر  ُُ األَْكَمَه َواألَْبَرَص بِإِْذيِن الط نِی َكَهْیَئِة الط  ِ ْْ  ًا بِإِْذيِن َُت

ِرُج الْ  البالء من مرض  وبنی  بنی دفعِ  فرُق ال ما[. 11٠ َموَتى بِإِْذيِن﴾ ]املائدة:ـَوإِْذ َُتْ

 
ِ
 ؟!... صواألبرَ  هِ األكمَ  إبراء

 ّرمُح  بعَض ما ل  يو ،ي املويتيِ ُي ي وبِ یُ ق ولُ خي عيسى  سّيدنا

ْرِ أ: ﴿ یقول سی دنا املسیُح  :١٩اآلیة  َن الط نِی َكَهْیَئِة الط   َين  َأْخُلُق َلُكم م 

ُُ األْكَمَه واألَْبَرَص َوُأْحِیـي املْ  َفَیُكوُن َطْرًا بِإِْذِن اهللَفَأنُفُخ فِیِه   ْوَتى بِإِْذِن اهللـََوُأْبِر

ِخُروَن يِف  : ﴿َوأِلُِحل  َلُكم َبْعَض -إىل قوله-ُبُیوتُِكْم﴾  َوُأَنب ُئُكم باَِم َتْأُكُلوَن َوَما َتد 

َم َعَلْیُكْم﴾  ]آل عمران: ِذي ُحر   [.٥٠، ٤٩ ال 

ي ي وأحیِ ق وأبرِ إين  أخلُ  :القائل عیسى  سی دنا ذا هو سبحان اهلل! ها

م. ما بعَض ما ل  وأحِ  ،املوِت  ؟!... سبة إىل هذه اإلسناداتبالن   كمِقبل من احلكمُ  حر 

 اُمنا ِعباُدنا جمازا  ُخّد 

نَی ِمْن ِعَباِدُكْم َوإَِماِئُكْم﴾  :٢٠اآلیة  احِلِ ُحوا اأْلََیاَمى ِمنُكْم َوالص 
﴿َوَأنكِ

م   هاهنا یصف اهللُ [.٣2 ور:]الن   زید   ثل األعىل، عبدُ هلل املَ و، "نابادُ عِ "َخَدَمنا بأَّن 

حابُة  ورسوُله  اهلُل ذلك ُیطلِقه  وعبُد هذا وعبُد ذلك، كل   ومر  عَ  وعبدُ  والص 
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د ما ُة، ولكن جمر  كَحَكَم بالّش   سول ر  ال قیل: عبدُ  واألئم  ُُ الّش   (1)!ك أولئك بی ا

ةَ  وّل حوَل  كاء هلل! وّلمن مجلة رُش  ومرٌ زیٌد وعَ  یكونَ  لعل ه جيوز عندهم أن باهلل  إّل   قو 

 .!العل العظیم

  نا اإلرَص، وقطع األغالَل هورِ عن ظُ  وضعَ دفَع البالَء عنّا حيث  النبي  

ِذي جَيُِدوَنُه َمْكُتوبًا ِعنَدُهْم  :٢١اآلیة  ي  ال  ُسوَل الن بِي  األُم  ِذیَن َیت بُِعوَن الر  ﴿ال 

ی  مُ ـْعُروِف َوَینَْهاُهْم َعِن المَ ـيِف الت ْوَراِة َواإِلْنِجیِل َیْأُمُرُهم بِالْ  َباِت نَكِر َوحُيِل  ََلُُم الط 

تِي َكاَنْت َعَلْیِهْم﴾  ُهْم َواألَْغاَلَل ال  ُم َعَلْیِهُم اْْلََبآِئَث َوَیَضُع َعنُْهْم إِْْصَ ر  َوحُيَ

 [.1٥٧ ]األعراف:

عن ظهورنا  الذي وضعَ  وح اإلیامن وح األرواح ورُ العاََل فداٌء لرُ  وحرُ 

َمن ذا الذي  باإلنصاف!فاآلن ُقولوا  اإلَْص، وقطع األغالَل التي كانت يف أعناقنا.

ى دافعُ   ؟!... ذلك البالء غر یسم 

 ناالكتاَب واحِلكمَة وُیزّكي ناُیَعلِّمُ  النبي  

الةُ -قال سی دنا إبراهیم  :٢٢اآلیة  نَا لرب ه  -والتسلیم علیه الص  : ﴿َرب 

نُْهْم َیْتُلو ُمهُ  اَواْبَعْث فِیِهْم َرُسوّلً م  یِهْم َعَلْیِهْم آَیاتَِك َوُیَعل  ْكَمَة َوُیَزك  ُم اْلكَِتاَب َواحْلِ

                                                 

د م (1) ى أحٌد بـ اأي: جمر  سول عبد"أو  "عبد الن بي"یسم  ك، ويف املسألة  "الر  ونحوه حيكمونه بالّش 

ة بـ ارم املسلول عىل َمن أنكر التسمیَة بعبد الن بي وعبد"رسالة مستقل ة مسام  سول الص   "الر 

ندي املدين، املتوّف سنة ال  للع ث ُمسند الوقت الشیخ عابد الس   .ه12٥٧مة اإلمام املحد 
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أنا »إذ یقول:  نا نبی   ذلك كان مصداُق  [.12٩ إِن َك َأنَت الَعِزیُز احلَكِیُم﴾ ]البقرة:

 .(1)«إبراهیم دعوُة أِّب

 علمنُكن ن مل ما ناُیعلِّم النبي  

نُكْم َیْتُلونفُسه یقول: ﴿َكاَم َأْرَسْلنَا فِیُكْم َرُسوّلً  واهللُ  :٢٣اآلیة  َعَلْیُكْم  ا م 

ا ْكَمَة َوُیَعل ُمُكم م 
ُمُكُم اْلكَِتاَب َواحْلِ یُكْم َوُیَعل  ْ  آَیاتِنَا َوُیَزك  َتُكوُنوْا َتْعَلُموَن﴾  ََل

 [.1٥1 ]البقرة:

 ناالكتاَب واحِلكمَة وُیزّكي ناُیَعلِّمُ  النبي  

ْن َأنُفِسِهْم َیْتُلوُمؤِمنِ ـ﴿َقْد َمن  اهللُ َعىَل ال :٢٤اآلیة   انَی إِْذ َبَعَث فِیِهْم َرُسوّلً م 

ْكَمَة َوإِن َكاُنوْا ِمن َقْبُل َلِفي َضالل   ُمُهُم اْلكَِتاَب َواحْلِ یِهْم َوُیَعل  َعَلْیِهْم آَیاتِِه َوُیَزك 

﴾ ]آل عمران: بنِی   [.1٦٤ م 

ی نَی َرُس  :٢٥اآلیة  ِذي َبَعَث يِف اأْلُم  نُْهْم َیْتُلو﴿ُهَو ال  َعَلْیِهْم آَیاتِِه  اوّلً م 

ْكَمَة َوإِن ُمُهُم اْلكَِتاَب َواحْلِ یِهْم َوُیَعل  بنِی   َوُیَزك   م 
َوآَخِریَن  * َكاُنوا ِمن َقْبُل َلِفي َضاَلل 

ن َیَشاُء َواهللُ ُیْؤتِیِه مَ  اهلل َذلَِك َفْضُل  ِمنُْهْم ملَ ا َیْلَحُقوا ِِبِْم َوُهَو اْلَعِزیُز احْلَكِیُم *

 [.٤-2 اْلَفْضِل اْلَعظِیِم﴾ ]اجلمعة: ُذو

                                                 

، ٤/1٣٣٩، ٣٥٦٦ كتاب التفسر، تفسر سورة األحزاب، ر: "املستدَرك"أخرجه احلاكم يف  (1)

 إين  »یقول:  اهلل  رسوَل  ، قال: سمعُت اهلل  ، صاحب رسولعن عرباض بن ساریة 

إبراهیم،  أِّب وسأخْكم عن ذلك أنا دعوةُ  ،يف طینته منجدٌل  بینی، وأِّبالن   اهلل، وخاتم عبد

هذا حدیٌث صحیُح اإلسناد "]قال احلاكم[:  «»آمنة التي رأت يؤیا أم  ورُ  عیسى، شارةُ وبِ 

 ."صحیح"، ]وقال الذهبي[: "خيرجاه وَل
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نوب لیس  الكریمة إن  عطاَءه وتزكیَته  احلمد هلل بی نْت اآلیةُ  من الذ 

حابة الكِ  ًا بالص  ة املرحومة حظی مجیعُ فحسب، بل  رام خمتص  ٌة بتلك النَِعم منه األم 

 وملحوظٌة بنظر رمحته ، العاملنی رب  هلل مد واحل ،القیامة إىل یوم!. 

حابة إىلهُ ": (1)"یضاويالبَ  تفسر"في ف ین جاءوا بعد الص   .(2)ینالد   یوم م الذ 

إىل یوم  الن بي  َمن دخل يف اإلسالم بعد م مجیعُ : هُ (٤)یدزَ  قال ابن": (٣)"عاَلاملَ "ويف 

 ."(٦)عن جماهد (٥)نجیح   القیامة، وهي روایُة ابن أِّب

حیث  ،اً كثرِبذه األوصاف  ه القرآُن العظیم بوصفِ  م  تهقد ا !احلمد هلل

عمران،  يف آل والثالث:البقرة،  يف سورة عاناملوِض واضع: جاء ببیاَّنا يف أربعة مَ 

 وح زادْت طوالعَ للر   مبهجة   رها جاء بكلامت  ويف آِخ  .يف سورة اجلمعة ابع:والرّ 

اعقةَ  ،نا إرشاقاً ظِ وحظ  .!العاملنی واحلمد هلل رب   م،املرىض قلوُِب  عىل وأنزلت الص 

 

 

                                                 

عبد اهلل بن عمر  الدین أِّب : للقايض اإلمام العالمة ناْص"وأرسار التأویل نوار التنزیلأ"أي:  (1)

افعي املتويف    (.1/1٩٧ "الظنون كشف")                               .ه٦٩2البیضاوي الش 

 .٤٠٥، ٣/٤٠٤، ٣ :حتت اآلیةسورة اجلمعة،  "نوار التنزیلأ" (2)

 .٥/82، ٣سورة اجلمعة، حتت األیة:  "معاَل التنزیل" (٣)

 .٤٦٩، ٦/٤٦8عبد الرمحن، -1٤٠1 ر: "سر أعالم النبالء"انظر ترمجته:  (٤)

 .٥1٤، ٤/٥1٣، ٣٧٦1اهلل، ر:  ه عبدحرف العنی، من اسم "هتذیب التهذیب"انظر ترمجته:  (٥)

 .٥٠-8/٤8، ٦٧٤٥حرف املیم: من اسمه جماهد، ر:  "هتذیب التهذیب"انظر ترمجته:  (٦)
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ينا  عنّا یدفع البالَء حيث النبي   ُرنا وُیزكِّ  من أموالنا صدقة   هأخذِ بیطهِّ

حابة أبو أوثَق  مل ا :٢٦اآلیة  مم ن َتل ف عن غزوة -وغُره  (1)ُلبابة بعُض الص 

م ّل -التبوك ن ینحل ون ع أنفَسهم بسوار املسجد الن بوي، وأخذوا عىل أنفسهم أَّن 

ْم َصَدَقًة   النبي   الوثاق بأنفسهم حت ى حيل   وثاَقهم، نزلْت: ﴿ُخْذ ِمْن َأْمَواَِلِ

ُْم﴾ ]التوبة: یِهم ِِبَا َوَصل  َعَلْیِهْم إِن  َصاَلَتَك َسَكٌن َل  ُرُهْم َوُتَزك   [.1٠٣ ُتَطه 

افع للبالء  !انظروا رهُ  هذا الد  نوب، ودفعَ طه  عن رؤوسهم  م من الذ 

افع لألَل، صىل  اهلل تعاىل عىل  َء اإلثم، وإذا كان دعاُءه بال سكنًا َلم، فهذا هو الد 

 ك وسل م.البالء واألَل، وعىل آله وصحبه وبارَ  دافع

فاعَة بإذن اهلل  األنبياُء والّصاحلون َیملِكون الشَّ

مْحَ  ﴿َّل  :٢٧اآلیة  ََذ ِعنَد الر  َفاَعَة إِّل  َمِن اَت   [.8٧ ِن َعْهدًا﴾ ]مریم:َیْملُِكوَن الش 

َفاَعَة إِّل  َمن َشِهَد بِاحْلَق   :٢٨اآلیة  ِذیَن َیْدُعوَن ِمن ُدونِِه الش  ﴿َوَّل َیْملُِك ال 

 . أي: عیسى وعَزیر واملالئكة [.8٦ َوُهْم َیْعَلُموَن﴾ ]الزخرف:

م یَ ابَ أحب نی یصف املوىل نی اآلیتَ يف هاتَ  وتقریُر اَتاذ  فاعَة،ملكون الش  ه بأَّن 

هَ  ْت اإلرساَل الذي تفو  : إن ه (2)من قوله "اإلیامن تقویة"به يف  العهد والقرار سد 

، فاهللُخصوصیَة يف الش   ّل  تعاىل یقیم َمن شاء. فاعة ألحد 

                                                 

، ُلبابة رفاعة أبو-٦2٠٥ ، ر:الكنى من الرجال، حرف الالم "أسد الغابة"انظر ترمجته: (1)

٦/2٦٠-2٦2. 

ك، 1الباب  "تقویة اإلیامن" (2) ف، صـ ٣الفصل  يف بیان التوحید والّش   .٣٧يف ذكر رد  اإلرشاك يف الترص 
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م  عباُد اهلل الّصاحلون َیرزقون غرَيهم بأمِر رِّبِّ

َفَهاء َأْمَواَلُكُم ا :٢٩اآلیة  تِي َجَعَل اهللُ َلُكْم ِقَیامًا َواْرُزُقوُهْم ﴿َوّلَ ُتْؤُتوْا الس  ل 

ْعُروفًا﴾ ]الن    [.٥ ساء:فِیَها َواْكُسوُهْم َوُقوُلوْا ََلُْم َقْوّلً م 

﴿َوإَِذا َحََضَ اْلِقْسَمَة ُأْوُلوْا اْلُقْرَبى َواْلَیَتاَمى َواملََساكنُِی َفاْرُزُقوُهم  :٣٠اآلیة

نُْه َوُقوُلوْا ََلُْم َقوْ  ْعُروفًا﴾ ]الن  م  العباَد   يف هاَتنی اآلیَتنی أمرَ  [.8 ساء:ّلً م 

 ."َیرزقوا" أن

 املوت وإرسافيل  ومَلُك  وميكائيُل  : جبیُل ر األمَر يف الّدنيا أربعة  دبِّ یُ 

ِذیَن آَمنُوْا﴾  :٣١اآلیة  ﴿إِْذ ُیوِحي َرب َك إىَِل املَآلِئَكِة َأين  َمَعُكْم َفَثب ُتوْا ال 

 [.12 ألنفال:]ا

َراِت َأْمرًا﴾ ]النازعات: :٣٢اآلیة  فةُ  [.٥ ﴿َفاملَُدب  ٌة هلل تعاىل هذه الص   خاص 

ُر األَْمَر﴾ ]یونس:ف  [.٣ قال: ﴿ُیَدب 

لوا  م املالئكةُ عباس: هُ  قال ابنُ ": (2)"التنزیل عاَلمَ "و (1)"اْلازن"يف  ُوك 

فَ   عر 
نیا دب  : یُ (٣)محن بن سابطلر  ا تعاىل العمَل ِبا، قال عبد هم اهللُبأمور  ر األمَر يف الد 

ا جْیُل  املوت وإرسافیُل  ومَلُك  ومیكائیُل  : جْیُل أربعةٌ  یاح ل بالر  فُوك   ، فأم 

                                                 

ین "عاين التنزیللباب التأویل يف مَ "أي: ( 1) بن حممد بن إبراهیم البغدادي  عل: للشیخ عالء الد 

 (.2/٤٥٤ "كشف الظنون")                 ه.٧٤1، املتوّف  سنة "اْلازن"ـاملعروف ب ويفالص  

 .٤/٤٤2، ٥ت، حتت اآلیة: سورة النازعا "معاَل التنزیل" (2)

 .٩٣، ٥/٩2 ،٣٩٧٦ الرمحن، ر: حرف العنی، من اسمه عبد "هتذیب التهذیب"انظر ترمجته:  (٣)
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ا میكائیُل  ا مَلُك ل باملطر والن  فُوك   واجلنود، وأم  س، ل بقبض األنفُ املوت فُوك   بات، وأم 

ا إرسافیُل   .(1)"فهو ینزل باألمر علیهم وأم 

 جوه  ذو وُ  القرآنُ 

ى، قال ر  وأدهَ فأخرى أمَ  صاعقةً ة ل عىل الوهابی  العظیم ُینزِ  القرآنُ  اهلل أكب!

 عب اس  نَعیم عن ابن رواه أبو (2)«جوه  ذو وُ  القرآنُ » :يف حدیث  عن الن بي

. وَل القرآنَ  ل العلامء: إن  اق ، ةُ  حمتجٌّ به عىل كل  وجه  ون به عىل یزل األئم   حيتج 

لنا هذا املرامَ م وُ ه، وذلك من أعظَ جوهِ وُ  ّلل الز  " يف رسالتنا جوه إعجازه، وقد فص 

 .(٣)"األنقى من بحر سبقة األتقى

 

 

                                                 

 .٤/٣٧٦سورة النازعات،  "ویلألباب الت" (1)

ل"انظر:  (2) يف فضائله،  1يف تالوة القرآن وفضائله، الفصل  ٧كتاب األذكار، الباب  "كنز العام 

يف  الدارُقطنيوأخرجه  .عب اس نَعیم عن ابن ، نقاًل عن أِّب1/2٧٥، 2٤٦٦ اإلكامل، ر:

قال: قال يل  عن جابر بن عبد اهلل ، ٤/1٧٠، ٤2٣2كتاب النوادر، ر:  "السنن"

وأخرجه ابُن سعد  .«!جوههوه عىل أحسن وُ فامحلُ  ،جوه  ذو وُ  ذلوٌل  القرآنُ : »اهلل  رسوُل 

ة، ر: أدب ابن عب اس وُخلق "الطبقات الكْى"يف  ، اجلزء ٩2ه، ذكر مشاركتِه يف األحداث العام 

 .اسابن عب   عن، 181صـ 1

ّلل األنقى من "رسالة  الرد  واملناظرة،كتاب  "العطایا النبویة يف الفتاوى الرضویة"انظر:  (٣) الز 

 .2٧1 -21/2٦٩ "بحر سبقة األتقى
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م رون األمرَ دبِّ یترّصفون يف العامَل ویُ فاهتم بعد و الّصاحلونِعباُد اهلل   بإذن رِّبِّ

: (2)"تفسره"يف  (1)يالَبیضاو وهاك اآلن وجهًا ثانیًا لآلیة الكریمة: قال اإلمامُ 

ا تُ الن فوس الفاضلة حاَل املفارَ  أو صفاُت " نزُ عن األبدان غرقًا، أي: نزعًا قة؛ فإَّن 

، فتسبق إىل اكوت وتسبح فیهتنشط إىل عاََل امللَ ووس، ازُ يف القَ شدیدًا من إغراق الن  

هِت دس، فتصر لَّش حظائر القُ  أن   - تعاىلبحمد اهلل-ُعلم ف .(٣)"ا من املدب راتفها وقو 

فون يف العاََل ویُ فاهتم بعد و اهلل أولیاءَ  ةُ دب  یترص   .!البالغة رون األمَر، فلِل ه احلج 

 بورمن أصحاب القُ  االستعانةُ 

 القايض وكفایة عنایة"يف  (٤)هاب اْلَفاجيأمحد بن حممد الش   مةُ ال  ل العاق

ايض ة اإلسالم الغزايل ما بعد (٥)"الر  ازي (٦)نقله عن اإلمام حج  واإلمام الر 
د  ما (٧) یؤی 

                                                 

 .٥/٣٧8 "هدیة العارفنی"انظر ترمجته:  (1)

ین أِّب سعید عبدال  للقايض اإلمام الع: "زیل وأرسار التأویلأنوار التن"( أي: 2) اهلل  مة ناْص الد 

 (.1/1٩٧ "كشف الظنون")                 ه.٦8٥افعي، املتوّف  سنة بن عمر البیضاوي الش  ا

 .٣/٤٩٤ ،٥ :حتت اآلیةسورة النازعات،  "نوار التنزیلأ" (٣)

 .٥/1٣٣ "هدیة العارفنی"انظر ترمجته:  (٤)

: للشیخ أمحد بن حممد بن عمر "تفسر البیضاوي حاشیة عىل عنایة القايض وكفایة الرايض"( ٥)

ین املعروف ب  ه.1٠٦٩األدیب احلنفي، املتوّف  سنة  "فاجياْلَ "ـاملرصي القايض شهاب الد 

 (.٥/1٣٣ "هدیة العارفنی")

 .٦٥، ٦/٦٤ "هدیة العارفنی"انظر ترمجته:  (٦)

 .٦/8٦ "العارفنیهدیة "انظر ترمجته:  (٧)
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تم يف األمور فاستعینوا من أصحاب القُ "ه: نص  فهذا املعنى   بور، إّل  ولذا قیل: إذا حتر 

م، ولذا ات فق الن اُس عىل زیارِة َمشاهد الس    كام توه 
ِل ِبم َلف، والتوس  أن ه لیس بحدیث 

 (1)"!هللإلیه هو ا ىواملشتكَ ه بعُض املاَلحدة يف عرصنا، تعاىل، وإن أنكرَ هلل إىل ا

ةَ  وّل حوَل  وّل  .!العل العظیمهلل با إّل   قو 

فةَ  ما (2)نعم، قد سبَق  فةُ  هلل تعاىل، أجل   خاصةٌ  قلُت: إن  هذه الص   هذه الص 

ةُ  ن َیْملُِك ، یقول الرب  له  اْلاص   َواألَْرِض َأم 
ِ
اَمء َن الس  : ﴿ُقْل َمن َیْرُزُقُكم م 

ْمَع واألَبْ  ُر األَْمَر الس  ِرُج املَی َت ِمَن احْلَي  َوَمن ُیَدب  ِرُج احْلَي  ِمَن املَی ِت َوخُيْ َصاَر َوَمن خُيْ

 [.٣1 َفَسَیُقوُلوَن اهللُ َفُقْل َأَفاَل َتت ُقوَن﴾ ]یونس:

فةَ ه یرص  العظیم نفُس  القرآنُ  اختصاصًا یعرفه  تعاىل هلل ةٌ خاص   ح بأن  هذه الص 

یذكرون  وّل ،فسیقولون: اهللُ ؟ر األمرَ دب  َمن یُ  :واملّشكون، سُلوهم رةُ حت ى الكفَ 

فةَ ثبِ یُ  ه واه، وهو نفُس ِس  اًم: َس ه حیث یقول قَ ة للمقبولنی من عبادِ ص  ااْل ت هذه الص 

يف  كٌ رِش  ما هو باإلیامن! كیف یتخل ص القرآُن العظیم عن فأخْوين !أمراً  راِت فاملدب  

 تنجو من القرآن واحلدیث ما أصحاب الطائفة اْلبیثة! لن ؟! یا... مذهب الوهابیة

د ما تؤمنوا بالَفرق بنی َل اِت والعطائي، فمجر  هذیانكم  تذهب قواهرُ  ،تؤمنون به الذ 

ف، واّلستمداد، واّلستعانة، ودفع كیات املتعل قة بالتدبر، والترص  البالء،  بالّش 

                                                 

 .8/٣12سورة النازعات،  "وكفایة الرايض عنایة القايض" (1)

 .1٩٥انظر: صـ (2)
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 ،اهلل وغرها بات، ونداء بغر، والعلم باملغی  تكالج، وحل  املشئاووقضاء احل

 .!م الغالبونهُ هلل ا َب زأّل إن  ح !نیون املنصورین منصورین بالعَ وسرتَ 

اُكم مَ   َلُك املَْوتَیَتَوفَّ

ُكْم ُتْرَجُعوَن﴾  :٣٣اآلیة  َل بُِكْم ُثم  إىَِل َرب  ِذي ُوك  َلُك املَْوِت ال  ﴿ُقْل َیَتَوف اُكم م 

 [.11 ]السجدة:

ْتُه رُ   ُسُلنَاَتَوفَّ

ْتُه ُرُسُلنَا﴾ ]األنعام: :٣٤اآلیة  ه یقول: ﴿اهللُ َیَتَوّف  نفُس   مع أن ه [٦1 ﴿َتَوف 

 [.٤2 اأْلَنُفَس﴾ ]الزمر:

 ُب َوَلدا  نا جبیُل ّيَ سّيُد 

ی ًا﴾ ]مریم: :٣٥اآلیة 
 [.1٩ ﴿أِلََهَب َلِك ُغاَلمًا َزكِ

أعظم من  یكونَ  ماذا عسى أن غالمًا، أرأیَت  ُّيُب  األعىل! هذا جْیُل  ثُل هلل املَ 

ةَ  وّل حوَل  هذا رشكًا عند النَجدی ة! وّل بكون كانوا یَ  باهلل العل العظیم! والوهابیةُ  إّل   قو 

جل بـ من أجل أن  تسمیةَ   رشٌك، وهاهنا یصف القرآنُ  (1)"خشأمحد بَ "و "خشحممد بَ "الر 

ةُ ، أي: هبُة جْی"خشجْیل بَ "بأن ه  العظیم سی َدنا عیسى   .!امیةالس   ل، وهلل احلج 

 

                                                 

ون ِبا أهُل اَلند والباكستان  هبةُ و حممد   هبةُ أي:  (1) أمحد، وهذا من ضمن األسامء التي یسم 

حسنی "، و"عل َبخش"، و"رسول َبخش"، و"نبي َبخش"وبنجالدیش أوّلَدهم، ونحوها 

وغر ذلك من األسامء الكثرة، ولیس هناك التمییز يف هذه التسمیة  "إمام َبخش"و ،"َبخش

 بنی أهل السن ة والروافض، واهلل تعاىل أعلم.
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یُل وَ  ناَمْواَل  اهللُ  َن َواملَاَلئَِكةُ واحِلُ صَّ الَوِجْبِ

یُل َوَصالُِح ال :٣٦اآلیة  ِ ْْ َماَلِئَكُة َبْعَد ـُمْؤِمننَِی َوالـ﴿َفإِن  اهللََ ُهَو َمْوَّلُه َوِج

 [.٤ َذلَِك َظِهٌر﴾ ]التحریم:

بكر  أبو :املؤمننی صالُح »آلیة: قال تفسرًا َلذه ا دیث أن ه احلويف 

َْ  (1)«وعمر مسعود  عن ابن (٣)یه واْلطیُب ردوَ مَ  ، وابنُ (2)"الكبر"اين يف رواه الط

. كعب  بل وكان يف قراءة أَِّب بن« : واملالئكُة  مربكر  وعُ  أبو :املؤمننی وصالُح

 وجْیُل  اهللُ"ه: بِ امع اسمه أحب ، وقد قرنَ  هاهنا یقول اهللُ (٤)«بعد ذلك ظهر

 ."بكر  وعمُر ظهرٌ  وأبو

 عّيتهامللُِك مالِك  لرَ 

 َوََلَا َعْرٌش  :٣٧اآلیة 
 
ء ﴿إيِن  َوَجدت  اْمَرَأًة ََتْلُِكُهْم َوُأوتَِیْت ِمن ُكل  ََشْ

ي امللُِك مالِ هاهنا ُس  [.2٣ َعظِیٌم﴾ ]النمل: عی ةُ كًا للر  م  وفیهم -بأرسها  عی ة، فكان الر 

ه عبدًا اهلل تعاىل مالكنِی له، ولنفِس  ابألحب ِملكًا له، ولكن لو قال أحدٌ  -دُ والعب احلر  

 ..!يف مل ة الوهابیة . رشكاً  مملوكًا َلم، یكون هذا

 

                                                 

 َمردَویه. ، نقاًل عن ابن8/22٣، ٤ :حتت اآلیة سورة التحریم، "املنثور الدر"انظر:  (1)

 .اهلل بن مسعود عن عبد، 2٠٦، 1٠/2٠٥، 1٠٤٧٧ :رباب،  "املعجم الكبر" (2)

حممد بن -1٧2 :رباب حممد، ذكر من اسمه حممد واسم أبیه أمحد، حتت  "التاریخ"أي: يف  (٣)

 .اهلل عن عبد، 1/2٣٧، 1٤٣ بكر أمحد، ر: أِّب

 َل نعثر علیه. (٤)
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 فَس فُس ُييي النّ النّ 

اَم َأْحَیا الن اَس مَجِیعًا﴾ ]املائدة: :٣٨اآلیة   [.٣2 ﴿َوَمْن َأْحَیاَها َفَكَأن 

ز عن قتل  ، أو َل نفس  بغرهذا فیَمن حتر   ه.یقتص، وخىل  عن القاتل سبیلَ  حقٍّ

جَل  ىإن ه أحیَ "فیه:   یقول اهللُ ه  حُيي نفسًا واحدةً  ، وَلذلك الر  فحسب، بل كأن 

ُ عن قتلهاو﴿َوَمْن َأْحَیاَها﴾ ": "املعاَل"يف  ."مجیعاً  الن اَس  ىأحی وفیه:  .(1)"تور 

ن َوَجب علیه فَ وَمن أحیاها، أي: عَ "  .(2)"یقتله القصاُص له فلما عم 

ام أ  ؟!... دفُع البالء أم اإلحیاءُ  !كْهات الوهاِّب أی 

 خرُي املُنِزلني هو اهللُ تعاىل ونبي ه یوسف 

إلخوته: ﴿َأّلَ َتَرْوَن َأين  ُأويِف اْلَكْیَل َوَأَنْا  یوسف  ناسی دُ  قال :٣٩اآلیة 

 [.٥٩ َخْرُ املُنِزلنَِی﴾ ]یوسف:

 سی ُدنا قال هذا ما ،تتأت ى له يف مكان یُته نعمًة ّلظل  رمحتِي أولَ  فَمن نزل يف

َباَركًا َوَأنَت وح  نُ سی ِدنا یقول ل  ، واهللُیوسف  ب  َأنِزْلنِي ُمنَزّلً م  : ﴿َوُقل ر 

فینة، إذا استویَت أنت وَمن معك يف الس   !وحنُ  [. أي: یا2٩ َخْرُ املُنِزلنَِی﴾ ]املؤمنون:

ب  َأنِزْلنِي﴾فامحدْ   ...اآلیة. يِن ﴿َوُقل ر 

                                                 

 .2/٣2 ، ٣2 سورة املائدة، حتت اآلیة: "عاَلامل" (1)

 .2/٣2 ، ٣2 سورة املائدة، حتت اآلیة: "عاَلامل" (2)
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فةَ  ة هلل أرأیَت هذه الص  ه، لنفِس  نا یوسف ها سی دُ ، كیف أثبتَ تعاىل اْلاص 

احة والن   املُنِزلنی، وواهَب  خرَ  نا یوسف وإذا كان سی دُ   أعظمَ  صارعمة، فقد الر 

 .!خيفى البالء كام ّل ن دافعمِ 

 ناهللُ نارُصنا ورسوُله والّصاحلو

اَلَة  :٤٠اآلیة  ِذیَن ُیِقیُموَن الص  ِذیَن آَمنُوْا ال  اَم َولِی ُكُم اهللُ َوَرُسوُلُه َوال  ﴿إِن 

َكاَة َوُهْم َراكُِعوَن﴾ ]املائدة:  [.٥٥ َوُیْؤُتوَن الز 

 ورسولِه وصالِح املؤمننی، وحكمَ  هنفِس  املدَد يف  هاهنا حرص اهللُ أقول:

صالُح  یقدر علیه إّل   ًا ّلخصوصی   هذا املددُ  أن یكونَ  بد   كم هؤّلء، فالأن  ولی  ب

قال تعاىل: ﴿َواملُْؤِمنُوَن َواملُْؤِمنَاُت فالعام  متعلٌق بكل  مسلم،  فاملددُ  باد، وإّل  العِ 

﴾ ]التوبة: ََلُم  ر: ﴿َمایقول يف مقام  آَخ   نفُسه [، مع أن ه٧1 َبْعُضُهْم َأْولَِیاء َبْعض 

ن ُدونِِه  ﴾ ]الكهف:م  ََلُم﴾ أي: ألهل  ﴿َما"ه: نص   ما "عاَلاملَ "قال يف  [.2٦ ِمن َويِلٍّ

ام ن ُدونِِه﴾ أي: من دُ الس  ﴾ ناْصهلل ا ونوات واألرض ﴿م   .(1)"﴿ِمن َويِلٍّ

ا سول  أثبَت  ٌك ْصیٌح عىل مذهبكم؛ فإن  القرآنَ الوهابیة! إن  هذا لِّش  أُّي  للر 

احلنی ةٌ خ التي هي صفَة اإلمداد والص  فةُ  اص  يف عدة  التي قال فیها القرآنُ  هلل، أي: الص 

ا لیسْت ألحد  من دُ  :واضعمَ  السن ة یؤمنون  أهُل  -تعاىلهلل بحمد ا-ون اهلل، ولكن أَّن 

اِت والعطائي، فاهللُ بكال ِ   اآلیَتنی، ویفهمون الفرَق بنی الذ  ات، وهذه مم دٌّ بالذ 

فةُ  سوُل  الص  ِ  واألولیاءُ  لیست لغره، والر  ون بإقدار اهلل تعاىل َلم، ومم  .!احلمدهلل د 

                                                 

 .٣/1٥8، 2٦ حتت اآلیة: سورة الكهف، "عاَلامل" (1)
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لوا مزیداً  املدد ملاذا؟ واجلواب: أن ه لدفع البالء، فإذا  أن  وجودَ  !واآلن تأم 

سوَل  ثبَت  ِ وصالَح العِ  بنص  القرآن أن  الر  ون للمسلمنی، فهُ باد مم م دافعون د 

ات، وا دافعُ   : أن  اهللَللبالء قطعًا، والفرُق  احلونوال ألنبیاءُ البالء بالذ  علیهم - ص 

الة والثناء  من اهلل، واحلمد هلل العل األعىل -الص 
 
 .!دافعون للبالء بعطاء

 ةسبور املقدَّ نجيل والزَّ واإل ةورامن التَ  آیات   مخُس 

 رز  لألّمةحِ  النبي  

 بن العاص ومربن عَ  هللا عن عبد (2)يروی البخار :"ةوراالتّ "من  (١)٤١ ةاآلی

، يموالدار  َْ  ةَ صف ن  أ :بن سالم  هللا عن عبد (٤)انفیویعقوب بن ُس  (٣)اينوالط

َا  التي يف القرآن: ﴿َیا هذه اآلیةَ  ن  إ» :، فقالذاكه "ةوراالت  " يفالبالء  نا دافعِ نبی   َأُّي 

ًا َوَنِذیرًا﴾، قال يف  ا إن   النبي   اأُّي   یا": "التوراة"الن بِي  إِن ا َأْرَسْلنَاَك َشاِهدًا َوُمَبّش 

ك یتُ سويل، سم  ینی، أنت عبدي ورَ لألم   رزاً وحِ  ونذیراً  اً ومبّش   أرسلناك شاهداً 

یئة، بالس   یئةَ یدفع الس   باألسواق، وّل سخاب   ، وّلغلیظ   وّل ل، لیس بفظ  املتوك  

 إّل   إلهَ  یقولوا: ّل جاء، بأنوْ العَ  ةَ به املل   ى یقیمَ ه حت  یقبَض  ولكن یعفو ویصفح، ولن

                                                 

 .1من الباب  2آیًة يف الفصل  ٤٠( وقد سبقت 1)

ًا َوَنِذیرًا﴾سورة الفتح، باب  كتاب التفسر، "صحیحال"أي: يف ( 2)  ،﴿إِن ا َأْرَسْلنَاَك َشاِهدًا َوُمَبّش 

 .مرو بن العاص اهلل بن عَ  عن عبد، 8٥٦صـ، ٤8٣8 ر:

عن ، 1٤/٣٤٩، 1٤٩8٠ ، ر:اهلل بن سالم عطاء بن یسار عن عبد "املعجم الكبر"ي: يف أ( ٣)

 سالم. بناهلل  عبد

 .1٠2-٩/1٠٠الفسوي، -2٤٦2 ر: "سر أعالم النبالء"انظر ترمجته:  (٤)
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ً ُص  ، وآذاناً میاً عُ  ناً فیفتح ِبا أعیُ  ،اهللُ من  صفةٌ  یضاً أ رزُ واحلِ  .(1)«"لفاً غُ  ، وقلوباً ام 

 .(2)«!ءلفقراا نزَ ك ایعفاء ولض  ا حرزَ  ای»دیث: احل فيف ، ةالعز   صفات رب  

 ةمبالغ ،رزاً حِ  هنفَس  هجعلُ ": (٤)"بهرشح املوا" يف (٣)الزرقاين ةُ مل العال  قا

 ،ةً مبالغ رزاً حِ  هسام    هن  كول ،حرز   صاحُب   هن  أ يیعن .(٥)"ینارَ د  ال يفم َل هحلفظ

  هتم  أل دٌ ه  متع  هن  أل كبذل هووصفَ  ؛علمٌ  :وللعاَل ،عدٌل  :ام یقال للعادلك

 .!العاملنی رب   هللواحلمد  ،ةنیا واآلخرالد   يفم هحمافظُ و

                                                 

عن ، 1/1٦، ٦ يف الكتب قبل مبعثه، ر: باب صفة الن بي  "ننس  ال"أخرجه الدارمي يف ( 1)

 سالم. ابن

یلمي يف ( 2)  عن، 1/٤٥٠، 18٣1 ، ر:األلفباب  "بمأثور اْلطاب سالفردو"أخرجه الد 

مأمن  یا ،جار املستجرین یا ،رحیم یا ،رمحن یا ،اهلل  اسألك یاهم إين  الل  » :هریرة أِّب

 حرزَ  یا ،خر لهذُ  ن ّلمَ  خرَ ذُ  یا ،له سندَ  ن ّلمَ  سندَ  یا ،امد لهعِ  ن ّلامد مَ عِ  یا ،اْلائفنی

 ،حمسن یا ،رقىالغَ  منجَي  یا ،اَللكى منقذَ  یا ،جاءالر   عظیمَ  یا ،الفقراء كنزَ  یا ،فاءعالض  

ْ   یا ،ارجب   یا ،عزیز یا ،لمفض   یا ،منعم یا ،جممل یا یل الل   لك سوادُ  أنت الذي سجدَ  !متك

ُُ  وضوءُ   ،كل رشیَك  ّل !یااهلل ،القمر الشجر ودوي املاء ونورُ  الشمس وحفیُف  النهار وشعا

َ  أسألك ِبذه األسامء أن  «.عبدك ورسولك وعىل آل حممد عىل حممد   تصل 

 .٦/2٤٤ "العارفنی هدیة"انظر ترمجته:  (٣)

الباقي بن یوسف الزرقاين  ثنی حممد بن عبداملحد   مة خاَتةال  لموىل العل :"رشح  املواهب" (٤)

 .(2/٧1٦ "لظنونا كشف")                 ه.1122 سنة املتوّف   ،املرصي املالكي

يف التنویه به  ٤ما ورد يف آي التنزیل ...إلخ، النوُ  ٦املقصد  "رشح الزرقاين عىل املواهب" (٥)

  ،8/٤1٠يف الكتب السابقة. 
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 باخلشوع إىل النّبي  مبسوطة   أیدي اجلميعِ 

م كییدِ أوا الون! ضعُ البط   ةالنجدی   اُّي  أ !حذار حذار :"ةورالتّ ا" من ٤٢ ةاآلی

اآلیتان من  تىل، ستُ ةالباطل ن  الِس  ةاحلدیث ةاملستجد   ةابیهالو بدِ ك ةلذفِ  عىل ةً هینَ ه

 .ةاملستحدث ةابیهالو ةجهم عىل ير اإلَلهالقَ  طان صواعَق سقِ تُ  "بورالز  "و "ةوراالت  "

 ،تسمعون للقرآن ذ ّلإ ؛"بورالز  "و "ةوراالت  "یب ذكم من تعلیكان ك ! مااهسفأ وا

نقل َمن  ن  أ كمنقِ عُ  ل  فس وغُ الن   ةَ ن آفكول ،انكمعداد اإل يف هللا من ذَب كالوجتعلون 

َْ و ،يلوهث الد  العزیز املحد   عبد یخالش هو هاَتنی اآلیَتنی  ،تعاىل هللا المَ كا مهاعت

، ةالطریق يف ه، وجد  ةعیالّش   يف هبوأب، وَس الن   يف (1)ةابیهالو ةالطائف مامإ عم   وهو

 ،تعاىل هللالم اكب نَ تؤمِ  نأب ىَض تر ّل عالنةز  ال ةُ ابیهوالو ،اً كِّش مُ  هلِ عجل مساغَ  الف

 .!!رارالقَ  ىلإ رار وّلالفِ  ىلإ سبیَل  الف

 لهأ إىل كملو  حي معوا ماواس ،ةفزع بقلوب   ةجلم اْلَ كأبصارَ ارفعوا  ،نعم

: (2)"ةعّشی   ثناإ ةحتف" يف هلويالد   العزیز الشیخ عبدل اقف !یامناإل متزقرُ  نإ ةالسن  

                                                 

ة ( وهو إمام الطائفة الوهابیة1) ث  اَلندیة إسامعیل الدهلوي، حفید الشیخ ويل الدیوبندی  اهلل املحد 

ث الدهلوي  الدهلوي وابن أخي الشیخ عبد  .العزیز املحد 

اهلل أمحد بن  ويل یخالعزیز بن الش عبد یخلش: ليف الرد  عىل الروافض "حتفة اإلثنا عّشیة" (2)

هلوي اَلندي الفقیه احلنفي، املتوّف  سنة  عبد  .(٥/٤٧2 "هدیة العارفنی") .ه12٣٩الرحیم الد 
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ون من كوی ،دتلِ  ةاجره إن   :یمهإلبرا تعاىل هللُ: قال اةوراابع من الت  فر الر  الس   يف هن  إ"

 .(1)"شوُباْلُ  هلیإ ةٌ اجلمیع مبسوط ویدُ  ،اجلمیع فوَق  هن یدُ ا مَ هولد

 نفِس ،  ونالعَ  يعطومُ  ،ونكَ ال دُ ی  س هللا رسوُل  و حممدٌ ه؟ كلذ هو وَمن

ینا یدِ أ ىمحَ  يالذ ریمكال ههلوج محداً  ،نیونَ كال نورَ  ا! یالیعُ الید ال صاحَب  یا كفدا

 رؤف یاریم ك یك یالإا هدر، ومد  اق غر لئیم   ل  ك ىلإ َتد   نأ ،ةاملحتاج ةارعالض  

 .!املنیالع رب   هللواحلمد  م،وسل    اهلل تعاىل علیَك صىل   !رحیم یا

 األمم مالُك األرض ورقاِب  نبي نا 

 "بورالز  "عن  "ةالتحف"نفس  يف أیضاً  نقلو س:املقّد  "بورالزَّ "من  ٤٣اآلیة 

فتقلد  !علیك كبارِ أ كجل ذلأمن  !كیشفتَ  عىل ةُ محمحد فاضت الر  أ یا"یف: الّش  

جاء  حقٌّ  تاٌب ك ،كرون حتتجي ممُ األ :-هقول ىلإ-الغالب  كمحدَ و كائَ ِب ن  إف ؛یفالس  

محد أ من حتمیدِ  رُض من الیمن والتقدیس من جبل فاران، وامتالءت األ هب هللُا

 .(2)"مماأل ورقاَب  رَض األ َك ومل ،هوتقدیِس 

م احلبیب ككَ لام ن  إف ور؛والس   ةُ جهم البك! لألمحد احلبیب  كاملاملی اأُّي  

و!.العاملنی رب   هللواحلمد  ،ةمحالر  و رمكال عنیُ 

وام ہمہ دنب! واد  وقم ئااودنا دننوو ںیرد  ش ںاب خ ت ئاا دہع ام دابلِ

                                                 

 .1٦٩ـ، صنبیاء يف النبوة واإلیامن باأل ٦الباب  "حتفة إثنا عّشیة"( 1)

معیات، الفصل  ٦املقصد  "رشح املقاصد"و : يف بعثة سی دنا ٤: يف النبوة، املبحث 1يف الس 

 .٤2صـ ٥، اجلزء حممد 

 .1٦٩ـ، صيف النبوة واإلیامن باألنبیاء  ٦الباب  "حتفة إثنا عّشیة"( 2)
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وو

وںیم وت امکل یہ وہکب اگہک وہ امکل ےک بیبح

و

وینعی وبحمب وبحم ںیم ںیہن ریما ریتا      و

و

 لهاإل حبیُب  وأنَت  ملیٌك 
 

 (1)واهدى يف هَ فِ  حبیب   وكل  و
 

 سنّته وق حالوةَ یُذ  ، الالنّبي  نفَسه يف ملِك  یرَ  َمن مل

 (2)يالتسرتهلل ا ل بن عبدهَس  يدسی   هللالعارف با جل  األ مامُ ذا قال اإلوَل

،   يف (٥)سطالينمحد القَ أ مامُ اإل ، ثم  (٤)"فاالش  " يف (٣)عیاض القايض األجل   مامُ اإل ثم 

 يف ياملرص فاجيین اْلَ الد   ابهش ةُ مال  الع ثم   رًا،كتذنقاًل و (٦)"ةین  دُ لال بهاملوا"

                                                 

 .2٥صـ ،1 اجلزء "دیحصفوة امل" (1)

 .1٧8، ٩/1٧٧، 2٥٠٧ ر: "الءسر أعالم النب"انظر ترمجته:  (2)

  .٥/٦٤1 "هدیة العارفنی"انظر ترمجته:  (٣)

فاء يف تعریف ]بتعریف[ حقوق املصطفى" (٤) فیام جيب عىل األنام من حقوقه  2القسم  "الش 

 ، لزوم حمبته يف  2الباب الفضل عیاض بن  لإلمام احلافظ أِّب: 1٣صـ، 2، اجلزء

 .(2/81 "كشف الظنون")                   ه.٥٤٤نة موسى القايض الیحصبي، املتوّف  س

  .11٦، ٥/11٥ "هدیة العارفنی"انظر ترمجته:  (٥)

تباُ او يف وجوب حمبته  ٧املقصد يف السرة النبویة  "باملنح املحمدیة نیةاملواهب اللدُ " (٦)

سول  للشیخ اإلمام  :٣٠٠، ٣/2٩٩، ، الرىض بام رشعهسن ته، عالمات حمبة الر 

 .ه٩2٣وّف  سنةتاملسطالين املرصي، د القَ العب اس أمحد بن حمم   الدین أِّب ابشه

 (.2/٧1٦ "كشف الظنون")
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ن مَ "وتفسرًا:  رشحاً  (2)الزرقاين يالباق حممد بن عبد ةُ مال  الع ثم   ،(1)"یاضالر   نسیم"

 ةَ وق حالویذُ  ، ّلهكِ مل يف هنفَس  ى، ویرهمجیع أحوال يف هعلیسول الر   ةَ وّلی یرَ  َل

 .!العاملنی رب  هلل با والعیاذُ  (٣)"هتسن  

 ةعظيم ةفائد

 يف اختياره كان القفُل  یه املفتاُح َمن كان لَد 

اآلیات من  هذهر كذ عند ةالسن   ألهل ةٌ سامی ةٌ ادهش كانت !هللحلمد ا

 ةمع عد "نجیلاإل"و "ةوراالت  "آیتان من  ينحََض  واآلن ،"بورالز  "و "ةوراالت  "

حتت  تَب كف ،هلهُ جتا عىل (٤)ةمام الطائفإمن  قراراً إاسمعوا  قبل ذلك نكول ،حادیثأ

                                                 

فیام جيب عىل األنام من حقوقه  2القسم  "للقايض عیاض ءفانسیم الریاض يف رشح الش  " (1)

 ، لزوم حمبته يف  2الباب، ٤/٤18شهاب  محد بن حممد بن عمر املرصي القايض: أل

 ه.1٠٦٩ تويف  سنة ،فاجي األدیب احلنفياملعروف باْلَ  الدین

 .(٥/1٣٣ "هدیة العارفنی"، و٤/٤٣2 "إیضاح املكنون")

واتباُ سن ته،  يف وجوب حمب ته  ٧املقصد  "نیةرشح الزرقاين عىل املواهب اللدُ "أي: يف ( 2)

سول   .٩/128، ، الرىض بام رشعهعالمات حمب ة الر 

فاء" (٣) ، 2، اجلزء ته لزوم حمب  يف  2الباب ، فیام جيب عىل األنام من حقوقه  2القسم  "الش 

ف1٣صـ  .بترص 

ة ( وهو إمام الطائفة الوهابیة٤)  اَلندیة إسامعیل الدهلوي. الدیوبندی 
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 فتاُح امل یهلدَ ان كن مَ ": هنص   ما "یامناإل ةویتق"من  الفصل الثاين يفلم العِ  يف كرشااإل

 ى.هانت (1)"شاء یفتح متى وّل ،یفتح متى شاء ،هاختیار يف ان القفُل ك

و
ِ
وٓاامسب وہ اج  اگ ایک ربخ یھت االقنب

و

ا دجنی اپامئِلو شنیِو ی

 

وب وہ اج  اگس 

 ت أقداِم الُسن ةرجة، حت ى ُیداَس حتة إىل هذه الد  اَن ِدیُن النجدی  نكن ندري أن ُُّي َل 

 !؟اختياَر له يف يشء الأ  ،ا  أو عليّ  ا  ه حممدَمن كان اسمُ 

أوراق  ةبعد عد قائٌل  هأن   نیُ كاملس ىدرَ  ن ماكول ،تبك ما تَب ك ايسالن   ُل هاجلا

كان یعرف املسكنُی  وما .(2)"ءَش اختیاَر له يف ّل اعلی  أو  احممدً  هان اسمُ كن مَ ": هنص   ما

يف  امن  إ، ومجیع العاَلَ  عىل حممد  سی دنال ةَ التام   ةَ الوّلی هت بقولثبِ یُ  ل  ذا املحه أن  يف

 عىل بفلس   البی اعون اهیبیع يالت ،حاس  ونُ  املفاتیح من حدید   هذه كانت نیكاملس ذهن

 َك ذا امللِ َلمن مفاتیح  تعاىل اهللُ ىأعطَ  أصاًل ما هخيطر ببال ، وَل"اجلامعاملسجد "درج 

 .!تندهش هب واستمع ملا من ا اسمع ،نعم ! ختیارعظیم اّلقتدار واّلاجلب ار جلیل 

 

 

 

                                                 

، يف ذكر رد  اإلرشاك يف العلم 2الفصل يف بیان التوحید والّشك،  1الباب  "اإلیامن تقویة"( 1)

 .2٩ـص

، ذكر رد  اإلرشاك يف العبادات ٤الفصل يف بیان التوحید والّشك،  1الباب  "یامناإل تقویة"( 2)

 .٤٣ـص
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 ه ل نياالّد  مفاتيَح ء اهلل تعاىل یتابيان إ يفحادیث اآلیات واأل

 ورا  عَ  نا  به أعيُ  اهللُ ليبرَص  املفاتيُح  عطيَ أُ  اهللِ رسوُل  حممد  

عن  (1)"ةبون  ال دّلئل" يفیم نعَ  بوأو يقهیروی البَ  :"ةوراالتّ "من  ٤٤ ةاآلی

يف  اهلل  رسول كیف جتدون صفةَ "عب احلْ: لكَ  قلُت  قالت: (2)رداءالد   م  أ

 غلیظ   وّل بفظ   ، لیسُل ه املتوك  اهلل، اسمُ  رسول نجده حممدٌ »قال:  وراة؟الت  

ع به سمِ ، ویُ وراً عَ  ناً أعیُ  ]تعاىل[ به اهللُ لیبرَص  املفاتیُح  أعطَي  ،باألسواق سخاب   وّل

 ،له رشیَك  ه ّلوحدَ   اهللُإّل   إلهَ  ّل أن ى یشهدَ حت   ،ةً ج  وَ عْ مُ  ناً ، ویقیم به ألُس اً وقر آذاناً 

 .(٣)«ویمنعه عنی املظلومَ یُ 

 

 

 

                                                 

ة"نجده يف  َل( 1) یوطي عن أِّب نعیم يف  "دّلئل النبو   اْلصائص"ألِّب نَعیم، ولكن ذكره الس 

 .21، 1/2٠باب ذكره يف التوراة واإلنجیل،  "الكْى

، ٤٧٣8 النساء الصحابیات، حرف الدال والذال، ر:الُكنى من  "أسد الغابة"انظر ترمجته:  (2)

 .ملتقطاً  ٣1٧، ٧/٣1٦

 اهلل  باب صفة رسول ،مُجاُ أبواب صفة رسول اهلل  "ةدّلئل النبو  "يف  الَبیهقيأخرجه ( ٣)

 "تاریخ ِدمشق"يف  ابُن عساكروأخرجه  .الدرداء عن أم  ، ٣٧٧، 1/٣٧٦يف التوراة واإلنجیل، 

...إلخ، ر:  ما جاء يف الكتب من نعته وصفته وما بّشت به األنبیاء أممهاباب السرة النبویة، 

 .الدرداء عن أم  ، ٣/٣٩٣، ٧٥2
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 بل یعفو ویصفح ،هايئة مثلَ جيزي بالّس  وال...  يف اإلنجيل مكتوب   النبي  

 (2)سعد وابنُ  ،(1)هحوصح   مُ كروی احلا :اجلليل "نجيلاإل"من  ٤٥ ةاآلی

 ةعائش السی دة العاملنی حبیب رب   ةاملؤمننی حبیب م  أعن  (٤)یمنعَ  بوأو (٣)يقهیلبَ وا

 أن  » :-ما وسل  هعلیا وهبیأا وهعلبَ  عىل تعاىل هللا صىل  - الطی بة الطاهرة ةدیقالص  

باألسواق،  سخاب   وّل غلیظ   وّل فظ   ّل :يف اإلنجیل مكتوٌب  اهلل  رسوَل 

 .«یعفو ویصفح بل ،هایئة مثلَ جيزي بالس   وّل

 بمفاتيح خزائن األرض يتَ ؤأُ  نبي نا 

  :املفاتیح  ُك ل مالِ قا ، ةریره یخان عن أِّبروی الش   :(٥)٦١ احلدیث

 

                                                 

ومن كتاب آیات  واریخ املتقدمنی من األنبیاء واملرسلنی،الت كتاب "املستدَرك"أخرجه احلاكم يف ( 1)

 حدیٌث  هذا" ]قال احلاكم:[ .عن عائشة ، ٤/1٥82 ،٤22٤ ر: ،...إلخ اهلل  رسول

 ."البخاري ومسلم عىل رشط" . ]وقال الذهبي:["خيرجاه نی وَلالشیخَ  عىل رشط صحیٌح 

يف التوراة  اهلل  ذكر صفة رسول وفادات أهل الیمن، "الطبقات الكْى"أي: يف ( 2)

 عائشة. عن، 1/2٤٥واإلنجیل، 

ة"أي: يف ( ٣) يف التوراة  هلل ا صفة رسول باب ،مُجاُ أبواب صفة رسول اهلل "دّلئل النبو 

 .عائشة، عن ٣٧8، 1/٣٧٧، والزبور ...إلخ واإلنجیل

ة"َل نجده يف ( ٤) یوطي عن أِّب نَعیم يف  "دّلئل النبو  ألِّب نعیم، ولكن ذكره اإلمام الس 

 .1/2٠باب ذكره يف التوراة واإلنجیل،  "الكْى اْلصائص"

ل ذكر األحادیث من واحد  إىل ست نی يف الفصل الثاين من (٥)  .الباب األو 
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 .(1)«یدي يف فوضعْت  ،بمفاتیح خزائن األرض تیُت أُ  ا نائمٌ بینا أن»

         املرتىعلعن  هیبَش  ِّبأر بن كب بوأو (2)محدأمام روی اإل :٦٢ احلدیث

من  أحدٌ  یعطَ  َل ما عطیُت أُ » :املختار  ُك ل املالاق ،-ریمكال ههَ وج تعاىل هللُم ار  ك-

 (٤)هحصح   .احلدیث... (٣)«مفاتیح األرض عطیُت وأُ  ،عببالر   رصُت نُ  :األنبیاء قبل

 .(٥)يیوطین الس  الد   جالل مامُ اإل

                                                 

 عن، 12٠٩صـ، ٧٠1٣ ، ر:املفاتیح يف الید، باب عبركتاب الت "صحیحال"يف  البخاريأخرجه ( 1)

عب، وبینا أنا بالر   م، ونرصُت لِ بجوامع الكَ  عثُت بُ »یقول:  اهلل  رسوَل  هریرة قال: سمعُت  أِّب

كتاب  "صحیحال" يف مسلمأخرجه و «.يف یدي ضعْت فوُ  ،بمفاتیح خزائن األرض أتیُت  نائمٌ 

الة، ااملساجد ومو الة، ضع الص   هریرة. عن أِّب، 21٣ـ، ص11٦8 ر:باب املساجد ومواضع الص 

 طالب عل بن أِّب عن، 211، 1/21٠، ٧٦٣ ، ر:طالب مسند عل بن أِّب "املسند"أي: يف ( 2)

  اهلل  یقول: قال رسوُل« : اهلل  رسول فقلنا: یا« من األنبیاء أحدٌ  یعطَ  َل ما أعطیُت

يل  أمحد، وُجعل الرتاُب  یُت مفاتیح األرض، وُسم   عب، وأعطیُت ُنرْصُت بالر  »هو؟ قال:  ما

 «.خَر األمم يتأم   ، وُجعلْت طهوراً 

داً  كتاب الفضائل، "املصن ف"يف  َشیبة ابن أِّبأخرجه ( ٣) ، 11/٤٣٤، ٣2٣٠٤ ، ر:ما أعطى اهلل حمم 

، وابتداء بي اُ مبعث الن باب مُج  "كتاب السنة" يف الالكائيوأخرجه  طالب. عل بن أِّب عن

، ر: ه اهلل ِبا من بنی سائر األنبیاءالتي خص   بي سیاق ما روي من فضائل الن  ...إلخ،  الوحي إلیه

مُجاُ أبواب التیمم،  "السنن الكْى"وأخرجه البَیهقي يف  .عل بن أِّب طالب عن، 8٦٤/٤، 1٤٤٧

 .عل بن أِّب طالب عن، 1/21٣، ب هو الرتابی  الصعید الط باب الدلیل عىل أن  

 .٧٥، صـ1اجلزء ، 11٦٩ حرف اَلمزة، حتت ر: "اجلامع الصغر"أي: يف ( ٤)

 .٤٤1-٥/٤٣٤ "هدیة العارفنی"انظر ترمجته:  (٥)
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 بمقاليد الّدنيا يتَ ؤأُ النبي  

 ،(2)"هصحیح" يفان ب  حِ  ، وابنُ (1)"هسندمُ " يفمحد أمام روی اإل :٦٣ احلدیث

 بسند   "ةالنبو   دّلئل" يفیم نعَ  بوأو ،(٤)"ةاملختار صحیح" يف (٣)املقديس والضیاءُ 

نیا بمقالید الد   وتیُت أُ »:  مجیع العاَلَ  ُك ل مالاق ، هللا عن جابر بن عبد صحیح  

 .(٥)«سندُ من ُس  ةٌ قطیف هعلی جْیُل  هب جاءين ،قأبلَ  فرس   عىل

َْ  ،"املسند" يفمحد أمام روی اإل :٦٤ احلدیث  "بركال املعجم" يف اينوالط

  ل  كمفاتیح  وتیُت أُ »: القاسم  بوأ قال ،مر بن عُ  هللا عن عبد
 
 ّل  إ َشء

                                                 

 .(2/٥٥٥ "كشف الظنون")       ه.2٤1 سنة املتوّف  ، "مسند اإلمام أمحد بن حممد بن حنبل" (1)

 .ه٣٥٤حاتم حممد بن ِحب ان البستي، املتوّف  سنة  : لإلمام أِّب"ب انصحیح ابن حِ " (2)

 (.2/٩٩ "كشف الظنون")

 .٦/٩8 "هدیة العارفنی"انظر ترمجته:  (٣)

ین حممد بن عبد يف احلدیث: للحافظ ضیاء "املختارة" (٤) الواحد املقديس احلنبل، املتوّف   الد 

 .(2/٥1٥ "نكشف الظنو")                     ه.٦٤٣سنة 

 .عن جابر، ٥/٧8، 1٤٥2٠مسند جابر بن عبد اهلل، ر:  "املسند"يف  اإلمام أمحدأخرجه ( ٥)

كتاب التاریخ، باب من صفته وأخباره، ذكر وصف مفاتیح  "الصحیح"يف  ابن ِحب انوأخرجه 

 "اجلامع الصغر"وانظر:  .اهلل عن جابر بن عبد، 1٠٩1، صـ٦٣٣٠خزائن األرض ...إلخ، ر: 

اْلصائص "، نقاًل عن الضیاء عن جابر. و1٦، صـ1، اجلزء 1٥8ف اَلمزة، حتت ر: حر

 .عن جابر نَعیم ، نقاًل عن أِّب2/٣٣٣، بالرعب باب اختصاصه بالنرص "الكْى
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 يف (2)ياحلفن ةُ مالعال   قال بات.علم اْلمس من املغی   يیعن...احلدیث.  (1)«ْلمسا

 أُ  م  ث": (٣)"غرالص   اجلامع عىل هحاشیت"
 .(٥)"(٤)كا بعد ذلم ِبعلِ

                                                 

، 2/٣88، ٥٥8٣ اهلل بن عمر بن اْلطاب، ر: مسند عبد "سندامل"يف  اإلمام أمحدأخرجه ( 1)

  مفاتیح كل   تیُت أو»قال:  بي عن الن  ،عمر عن ابن
 
اْلمس: ﴿إِن  اهللََ ِعنَْدُه ِعْلُم  إّل   َشء

ُل اْلَغْیَث َوَیْعَلُم َما اَعِة َوُینَز  َتْدِري َنْفٌس َماَذا َتْكِسُب َغًدا َوَما َتْدِري َنْفٌس  يِف اأْلَْرَحاِم َوَما الس 

مما  "املعجم الكبر"أخرجه الطْاين يف و «.[٣٤ ]لقامن: بَِأي  َأْرض  ََتُوُت إِن  اهللََ َعلِیٌم َخبٌِر﴾

 .،12/2٧٦ ،1٣٣٤٤ عمر، ر: أسند عبد اهلل بن عمر، حممد بن زید عن ابن

 .2٦٤، ٦/2٦٣ "هدیة العارفنی"انظر ترمجته:  (2)

ین أِّب نجم: ل"جلامع الصغرارشح  الساج املنر حاشیة عىل" :أي (٣) حممد بن ساَل  املكاِرم الد 

 ه.1181 سنةتويف   "احلفني"املعروف بـ ِتاْللوَ  افعيالش  ي املرص بن أمحدا

 (.2٦٤، ٦/2٦٣ "هدیة العارفنی")

 .2/٧٩ حرف اَلمزة، "اجلامع الصغرالساج املنر رشح عىل  ةحاشی"( ٤)

 . منه!التوفیقهلل وبا "مآيل اجلیب بعلوم الغیب" ( انظر حتقیقًا أنیقًا َلذا املقام يف رسالة الفقر٥)

 .اإلمام أمحد رضا[]أي: من 

ة ال  نقله عن الع التوفیق: ماهلل وبا أقول] مة احلفني وغره من التأویل حمموٌل عىل صح 

ة احلدیث بذلك نظٌر لوجوه:  احلدیث بذلك، وعندي يف صح 

﴾إن ه مُ  :أّوال  
 
ء ُكل  ََشْ ْلنَا َعَلْیَك اْلكَِتاَب تِْبَیانًا ل  ، [8٩ ]النحل: عاِرٌض لقوله تعاىل: ﴿َوَنز 

﴾ ]األنعام:﴿مَ  وقوله تعاىل:
 
ء ْطنَا يِف الكَِتاِب ِمن ََشْ َرْطب   [، وقوله تعاىل: ﴿َوّلَ ٣8 ا َفر 

﴾ ]األنعام: َیابِس  إِّل   َوّلَ  بنِی  َتاب  م 
 ذلك من قواطع الكتاب. [  إىل غر٥٩ يِف كِ

= 
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 "املستدَرك" انظر:] «ُتفلحوا "هللا إّل  ّل إله "ُقولوا: : »إن ه یعاِرض قوله  ثانيا :

ة الن اس بعاقبة أمرهم وتبشٌر َلم  [. وهذا القول منه 1/1٩، ٣٩ اإلیامن، ر: كتاب إخباٌر لعام 

بالفالح يف اآلخرة وحسِن اْلاَتة، وهو من مجلة اْلمس، وأنت خبٌر بأن  األحادیث ِبذا املعنى 

مًا، وعىل  ه، فاليف بدایة أمر منه  هذا القول صدرَ  یكونَ  حمالَة أن متكاثرٌة، وّل جرَم یكون متقد 

يف معناه من األحادیث یعاِرض ذاك  اْلمس، هو وما اءثناستهذا احلدیث املذكور الذي ورد فیه 

ه  احلدیث، فال  خيفى. كام ّل تندفع املعاَرضةُ  علِم باْلمس فیام بعد، وّلأُ  یتأت ى محُله عىل أن 

یطاق  ، وفیها كثرٌة ّل، فوقعْت كام أخْ تقع أن ه أخْ بأمور  َل قد صح  عنه  ثالثا :

 استقصاءها.

امء، وأن ه جاء يف لیلة   ما منها:  :وقع له من إخباره الن اَس بأن ه أرسي به، وُعرج به إىل الس 

، وذكروا له أن ه خيْ أن ه ذهب إىل  وحینئذ  ارتد  ناٌس كانوا أسلموا، فذهب مّشكون ألِّب" بكر 

أقول لكم:  ما إن  من آیةِ »، فقال: صدق، ومم ا أخْهم به أن ه قال َلم: املقدس وجاء يف لیلة   بیت

 عر  لكم يف مكان  كذا، وقد أضل وا بعرًا َلم فجمعه فالٌن، وأن  مسَرهم ینزلون بمكان  أين  مررُت بَ 

ف فلام  كان ذلك الیوم أرَش « رارتاند وغِ مجل آدم علیه مسح أسوَ  همم، ویأتونكم یوم كذا، یقد  كذا

، ]كام رواه الن اس ینظرون، حت ی إذا كان قریبًا من نصف الن هار أقبلت العر كام وصف 

ة"الَبیهقي يف  من املسجد ...إلخ، اهلل  مُجاُ أبواب املبعث، باب اإلرساء برسول "دّلئل النبو 

: أخْهم بقُ  [٣٥٧/2  غرَب مُس أن تدوم العر یوَم األربعاء، ففي یومه كادت الش  ويف روایة 

املنح املكی ة يف رشح "انظر: ] ."مَس حت ى قدموا كام وصفتعاىل فحبس الش   هللُیقدموا، فدعا ا وَل

یة يف رشح اَلمزیة"[. ملتقطًا من ملتقطاً  221، 22٠صـ "اَلمزیة ف. "املنح املك   ّلبن حجر بترص 

مٌ  یكونَ  قبل أن وهذا املذكور الذي أخْهم به  عىل  الوحي محى وتتابع، وهو متقد 

 اْلمس ظاهرًا.اء ثناستحدیث 

= 
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حیحة الذي ترص   یعارض احلدیُث  رابعا :  علمَ  ح بأن ه املذكور عموماِت األحادیث الص 

لنی واآلِخ   وعرَف  جتىل  له كل   رین، وأن ه علوم األو 
 
نیا، فهو  رفعَ هلل ، وأن  اَشء ینظر إلیها  له الد 

اعة، وأ وإىل ما ل حُت  وّل تعد   ن ه أخْ بام وراء ذلك من علوم  ّلهو كائٌن فیها إىل قیام الس  ،ىص، وقد تكف 

مزیَد  یخ اَلامم أمحد رضا ببیان ذلك كل ه باآلیة واألحادیث، واستدل  بام ّلرد الش  نا اجلد  اإلمام الفَ سی دُ 

ة الَغیبی  "علیه يف  ولة املكی ة باملاد   . ويف نفس الكتاب َشٌء كثٌر من هذا الباب."ةالد 

 ٩الباب  "الصواعق املحرقة"انظر: ] اجلن ة والن ار أن ه قسیمُ  عل شأن يف ما أورده عنه  منه:

 [.، نقاًل عن الدارُقطني12٦، صـوكرم اهلل وجهه يف فضائله  2الفصل يف مآثره وفضائله ...إلخ، 

امء، فإذا ذهبت الن جومُ جوم أمَ الن »و امءَ  نٌة للس  صحاِّب، فإذا وأنا أمنٌة أل ،دتوعَ  ما أتى الس 

تِي مایوعَ  ذهبُت أتى أصحاِّب ما تي، فإذا ذهب أصحاِّب أتى أم   «دونیوعَ  دون، وأصحاِّب أمنٌة ألم 

حیح"أخرجه مسلم يف ] أمان ألصحابه  كتاب الفضائل، باب بیان أن  بقاء الن بي  "الص 

 [.111٠، صـ٦٤٦٦...إلخ، ر: 

امء، وأهل بیتِي أماٌن أل جوم أماٌن ألهلالن »و تِي، فإذا ذهب أهُل الس  بیتِي أتاهم  م 

، ٣٦٧٦كتاب التفسر، تفسر سورة الزخرف، ر:  "املستدَرك"أخرجه احلاكم يف ] «یوعدون ما

 [.ملتقطاً  1٣٧٧/٤

حابةَ  تفید أن   األحادیُث  قلت: وسائُرهم  ینالون األمَن بْكة مصاَحبتهم له  الص 

حابة  یت، وذلك من وملواّلهتم ألهل البَ  -اىل علیهمتعهلل رضوان ا-یفوزون باألمن ملتابعتهم بالص 

نْت لذلك إخبارًا بام هو من مجلة اْلمس. مجلة كسبهم، فاألحادیُث   تضم 

تبة یعلم ما خامسا : هو من مجلة اْلمس وخيْ به، وقد ذكر  قد صح  أن  َمن دونه يف الر 

نا الشیخ أمحد رضا يف أمثِ  ة الغ"لة ذلك جد  ولة املكی ة باملاد  نطیل بذكرها، فلو أخرج  فال ،"یبیةالد 

= 
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ٌُ وخماغره علیه  تفضیُل  احلدیث عىل ظاهره لزمَ  ُُ من أن ه  م ملا استقر  ص، وهو ممنو علیه اإلمجا

  لنی واآلِخ  أفضُل  رین.األو 

سول البَ  مةُ ال  قال الع حرف الفاء،  "نزهة اْلواطر"انظر ترمجته: ] ويندایُ فضل الر 

، ٦88 حرف الفاء، ر: "نزهة اْلواطر"انظر ترمجته: ] "ملعتَقدا"[ يف ٤1٦-٧/٤1٥، ٦88 ر:

: قد فاق عىل ([٤/2٥٧ ''إیضاح املكنون'': انظر ترمجته: )18]قـ "الكنز"يف "[: ٤1٦-٧/٤1٥

فات، واألفعال، واألقوال،  ،كل  األنبیاء واملالئكة ات، والص  واإلنس عىل اإلطالق يف الذ 

: -قال إىل أن-به من اجلالل واجلامل  ا حواه من الكامل، وانفردَ استغراب  يف ذلك مل واألحوال، بال

سی ُد العاملنی، وأفضُل اْلالئق أمجعنی، فَمن  أن  نبی نا حممدًا  یعتقدَ  فالواجب عىل كل  مؤمن  أن

ات، صـ 2الباب  "املعتَقد"] "ٌُ ضالٌّ اعتقد خالَف هذا فهو عاص  مبتدِ   [.1٤8يف النبو 

ى بـ "املعتَقد"تعلیقه عىل  قال شیخنا اجلد  يف  واحلق  أن  تفضیَل ": "املستَند املعتَمد"املسم 

ٌُ به، جممٌع علیه، بل كاد أنعىل العاملَ   نبی نا ین اِت من َضوری   یكونَ  نی مجیعًا مقطو فإين   ؛الد 

ات، صـ 2الباب  "املعتَمد"] !.فاعرف وتثب ت ،أعلم جيهله أحٌد من املسلمنی ّل  [.1٤8يف النبو 

جتل  "بی نُت يف كتاِّب ": "عَْة بخالف املعتزلة وّل"حتت قوله:  "دمَ تعامل"وقال يف نفس 

كتاب الشت ى، سرة  "العطایا الن بویة يف الفتاوى الرضویة"]انظر:  "لنیاملرَس  نا سی دُ الیقنی بأن  نبی  

: [1٣2، ٣٠/1٣1 "املرَسلنیجتل  الیقنی بأن  بنی نا سی ُد "وفضائل وخصائل سی د املرَسلنی، رسالة: 

علیهم صلوات -ابقنی، فقالوا بتفضیل املالئكة من األنبیاء الس   املعتزلة أیضًا يف غره  أن  خالَف 

ا هو -تعاىل علیهم أمجعنیهلل ا ُ  بال فأفضُل  ، أم  ا الز   منهم مجیعًا بإمجا ]انظر  خمّشينزاُ، أم 

الزرقاين يف  مةُ ال  ه، كام نب ه علیه العمذهبَ  ه وجهَل فَس ن هَ فقد سفِ  [(٦/٣1٣ "هدیة العارفنی")ترمجته: 

 .[8/2٩٦، 1، النوُ ٦املقصد  "رشح الزرقاين عىل املواهب"]أي: يف  "نیةاملواهب الل دُ  رشح"

= 
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قال و .(1)"ْىاْلصائص الكُ "یوطي يف ین الس  الد   جالل هكذا نقل اإلمامُ و

ي لإلمام ابن "بنیامل فتحال" (٣)حيف رش (2)دابغياملُ مة العال    هذا هو" :(٤)حجر املك 

 

                                                 

= 

أمره إىل معاَرضة ما ذكرنا من قواطع الكتاب، وعمومات األحادیث،  وإذ قد آَل  سادسا :

مت ى  ىیدر سلمون يف سائر البالد، وجهل التاریخ، فالومصاَدمة لالعتقاد الذي مى علیه امل

الَة، فاحلدیث حم هو من مجلة اْلمس قبل هذا ّل هذا القول، وقد أخْ ببعض ما منه  صدرَ 

ةُ  ، وّلیغلب الظن  بثبوته عنه  ّل ت یفید عل  اآلحاد.  ن خْة عبالظن  بمعنى، وهو منحٌط يف الر 

اعة، كام یطلَ ، وهو العِ بعُض اْلمس یرادَ  أن إّل  الل هم  ه ، ونظرُ ویراد البعُض  ق الكل  لم بوقت الس 

ْهَر َفْلَیُصْمُه﴾ ]البقرة: مانَع منه وجيوز  فال ،...اآلیة [18٥ قوله تعاىل: ﴿َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الش 

ّلً، ثم   َل  یكونَ  أن اعة أو  ُة من املحق   به، وبذلك جزمَ   هللُأعلمه ا یعلم بوقت الس  قنی. األئم 

یةنَاملِ "و "وح البیانرُ "و "نیالصاوي عىل اجلاللَ " راجعْ ] یة"و "ح املك  ولة املك   ["احلي إنباء"و "الد 

أن يف موضع[ ]انتهى من حفید َلذا املبحث، ونذكر ما قاله سی دنا اجلد  ِبذا الش   وعسى أن نعودَ 

كتاب  ، وهو الذي نقل انْ یعة الشیخ املفتي أخرت رضا خالّش   املؤل ف اإلمام أمحد رضا، تاج

 من األردیة إىل العربی ة[. "األمن والُعىل"

، ماملإل: 2/٣٣٥ فصل، بالنرص بالرعب، باب اختصاصه  "اْلصائص الكْى"( 1)

 .(1/٥٤2 "كشف الظنون") ه.٩11 سنة املتوّف  ، یوطيبكر الس   الرمحن بن أِّب ین عبدالد   جالل

 .٥/2٤٦ "هدیة العارفنی"انظر ترمجته:  (2)

 ياهلل املنطاو محد بن عبدأبن  سن بن عل: حلحجر ّلبن "ربعنیحاشیة عىل رشح األ"أي:  (٣)

 .(٥/2٤٦ "هدیة العارفنی") ه.11٧٠بمرص سنة  تويف   "ياملدابغ"ـهر بافعي الش  الش   يزهراأل

 .122، ٥/121 "هدیة العارفنی" انظر ترمجته: (٤)
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 .!وهلل احلمد (1)"حقٌّ 

 يف قبضته دخَل  ها إاّل لق  من أهلِ یبق َخ  عىل الّدنيا كلِّها، مل  حممد   قبَض 

 بن هللا عن عبد (٣)عىلی بوأو (2)محدُ أ هبلفظِ  ىاملعن وروی نفَس  :٦٥ احلدیث

 .مسعود 

 كاملالِ  ةَ والد ةآمن أن   اس بن عب   هللا عن عبد (٤)یمنعَ  بوأروی  :رَخ اآل دیُث احل

 ةً سحاب یُت أر ثم   ،ساجداً  هب ناأذا إ، فهلیإ فنظرُت  يمن بطنِ  ا خرَج مل  » تقول: الغیور 

 يف جاً مدرَ  هب ناأذا إف ْت جتل   ، ثم  يهِ عن وج فغیَب  هی غشیتْ ء حت  اممن الس   قبلْت أبیضاء قد 

وء ولُ مفاتیح من اللُ  ةِ ثثال عىل وقد قبَض  ،ءاخَض ةٌ حریر هوحتت ،ضبیَ أ وف  ثوب ُص 

 ،ةبوالن   تیِح یح ومفاالر   مفاتیِح و ةرصمفاتیح الن   عىل حممدٌ  یقول: قبَض  ذا قائٌل إطب، والر  

 ة  حریر عىل قد قبَض  هب ناأذا إف ْت جتل   ، ثم  يعن   فغیَب  هی غشیتْ خری حت  أ ةٌ سحاب قبلْت أ ثم  

                                                 

ي رحج ربعنی ّلبنحاشیة عىل رشح األ" (1) ف 82صـ "املك   .بترص 

اَشوأخرجه  .2/٣1، ٣٦٥٩اهلل بن مسعود، ر:  مسند عبد "اإلمام أمحد مسند"أي: يف ( 2)  الش 

 .2/٣٠٧، 88٧، ر: مسند عبد اهلل بن مسعود  "املسند"يف 

 .٤/2٠1، ٥1٥٠ اهلل بن مسعود، ر: مسند عبد "ِّب یعىلأ مسند"أي: يف ( ٣)

ة"أي: يف ( ٤) يف ذكر موازاة األنبیاء يف فضائلهم ...إلخ، القول فیام أوِت  ٣٠فصل ال "دّلئل النبو 

 .اسابن عب   عن، ٦12، ٦11، صـ2اجلزء ، ٥٥٥كل فضیلة ...إلخ، ر:  عیسى 
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من  لٌق یبق َخ  ا، َلهل  كنیا الد   عىل حممدٌ  قبَض  یقول: بخ بخ!  ذا قائٌل إ، وةء مطویاخَض

 .!العاملنی رب  هلل واحلمد  ،ذا خمترٌص ه (1)«هقبضت يف  دخَل ّل  إا هلهأ

  «!هللا خليفةَ  یا ... رصةعك مفاتيُح الن  م»

 (٣)"همولد" يف (2)عائذ بنمالك بن  حيیى ریاكز بوأ روی احلافظُ  :٦٦ احلدیث

 قال رضوان خازنُ  : أم  رسوِل اهلل ةری  هالز ةعن آمن اس بن عب   هللا عن عبد

، ةرصالن   مفاتیُح  كمع»: هحتجنِ أب هشاغ وقد ،الكوَننی  سی دُ  لدوُ  بعدما  ةاجلن  

 نإو ،هقلبُ  وخاَف  هفؤادُ  َل جِ وَ  ّل  إ كركبذِ  حدٌ أیسمع  ّل ،عبوف والر  اْلَ  لبسَت أُ قد 

 .!موسل   كآل عىلو علیَك  تعاىلهلل ا صىل   (٤)«!هللا ةَ خلیف یا كَ یرَ  َل

 اهلل ف الّتام يف ُملِك ى من اهلل الترص  یؤتَ  األعظمُ  اهلل خليفةُ 

 َش ل  ك دخَل ، فقد یامن نورٌ اإل ةحدق يفان ك لو
 
 ،"هللا ةَ خلیف یا" :هقول يف ء

 هل اختیارَ  فال احممدً  هان اسمُ كن مَ " :قول حد   عىل هللا ةُ خلیف ونَ كی أن يینبغ ذاكهأ

اُب  ؟!"ءَش يف  َش ل  ك يف مهبلمن قِ  ونطق خير  انامل ةّلوُ و نیالد  ا ِب الك نو 
 
 من ء

﴿َوَما َقَدُروْا اهلَل  والعیاذ باهلل !؟... و نائب حجر  هف هللا خلیفةُ  اد، أم  سوَ األبیض واأل

                                                 

، من املعجزات واْلصائص  باب ما ظهر يف لیلة مولده "اْلصائص الكْى"انظر: ( 1)

 نَعیم. ، نقاًل عن أِّب1/82

 .1٠/٥2٦حيیى بن مالك،  -٣٦٥٣ر:  "أعالم النبالء سر"انظر ترمجته:  ( 2)

 .٦/٣2، صفة خاتم النبوة الذي بنی كتفیه كتاب الشامئل،  "البدایة والنهایة"انظر ترمجته:  (٣)

، من املعجزات واْلصائص  باب ما ظهر يف لیلة مولده "اْلصائص الكْى"انظر: ( ٤)

 ."ولدهم"زكریا حيیى بن عائذ يف  أِّب، نقاًل عن 1/8٤
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:٩1 ]األنعام: َحق  َقْدِرِه﴾ من  ىتَ یؤ هللا خلیفةُ ! هللوا ّل .[٦٧ ، الزمر:٧٤ ، احلج 

 . "هللا خلیفة" عيدُ  كجل ذلأمن  ،هللا ِك لمُ  يفام ف الت  الترص   هللبل اقِ 

ین، فاليوُم یوُمه، واحلكمُ   النبي    حكُمه بإذن رّب العاملني نائب  ملالِِك یوِم الدِّ

 كمالِ  عن  نسأعن  (1)"ننس  ال" يف يارممام الد  روی اإل :٦٧ احلدیث

ه   ةاجلن    رب 
ِ
هم هم إذا وفدوا، وأنا خطیبُ ، وأنا قائدُ روجاً م ُخ َلُ أنا أو  » :قال بعطاء

 یومئذ   فاتیُح وامل سوا، الكرامةُ هم إذا أیِ بسوا، وأنا مبّش  عهم إذا ُح شف  إذا أنصتوا، وأنا مُ 

، أو مكنون م بیٌض كأَّن   خادم   ألُف  ، یطوف عل  آدم عىل رِّب   ولدِ  بیدي، وأنا أكرمُ 

 .!العاملنی رب  هلل واحلمد  ،احلدیث... (2)«منثور لؤلؤٌ 

نال راً كش ؤف الر   هید حبیبب ئذ  األمور یوم ةَ ووّلی ةَ جعل العز   الذي !ریمكال رب 

 دارجمَ " يف  يلوهث الد  املحد   احلق   عبد ُق یخ املحق  ل الش  قا كلذل ، حیمالر  

 مُ ك، واحلهیومُ  الیومُ فین، الد   یومِ  ِك الِ مل نائٌب   هأن   الیومَ  كذل یظهر" :(٣)"ةالنبو  

 .(٤)"العاملنی ذن رب  إب همُ كح

                                                 

محن الدارمي، املتوّف  سنة  اهلل بن عبد لإلمام احلافظ عبد :"سننال"( 1)  .ه2٥٥الر 

 . (2/٤8 "الظنون كشف")

 عن أنس. ، 1/٣٩، ٤8 ، ر:من الفضل أعطي النبي   املقدمة، باب ما "سننال"أي: يف ( 2)

ث احلنفي الدهلوي املحد  د حمم   اهلل أِّب ین بن سعدالد   احلق بن سیف لعبد "ةمدارج النبو  " (٣)

 (.٥/٤1٠ "هدیة العارفنی". و٤/٣٠٤ "إیضاح املكنون"). ه1٠٥2وّف  سنة تامل ،يص بحق  املتخل  

 ملتقطًا. 2٦8، صـ1 يف ذكر الفضائل، اجلزء ٥الباب  "النبوة مدارج"( ٤)



 222 الباب الثاني

 إىل نبيِّنا  ُتدفع مفاتيُح جهنّم واجلنّةِ 

 أفضُل - بي  الن أن   "ساملجال ةجِب" هتابك يف (1)هرب   عبد روی ابنُ  :٦٨ احلدیث

ٌْ  ةماالقی یومَ  ینصب يل»قال:  -هعلی هتسلیامتوهلل ا صلواِت  ر كوذ- «اطالرص   عىل من

ِْ  ة  ل مرقاأو   عىلقف فی ٌك ملَ  ِتأی ثم  » :-قال نأ ىلإ احلدیَث   معارَش  ينادفی، يمن من

 ينمرَ أ هللَا ن  إار، ن الن  خازِ  ٌك لانا مأف یعرفني ن َلومَ  ،يفقد عرفن ين عرفناملسلمنی! مَ 

 هاه ،ر  كب ِّبأ إىل هادفعَ أ نأ ينمرَ أ حممداً  ن  أد، وحمم   ىلإم ن  هج مفاتیَح  دفعَ أ نأ

ِْ  ة  مرقا ثاين عىلر َخ آ ٌك یقف ملَ  دوا! ثم  هاش هاه دوا!هاش  معارَش  ناديفی يمن من

 هللَا ن  إنان، ن اجلِ نا رضوان خازِ أف يیعرفن ن َلومَ  ،يفقد عرفن ين عرفناملسلمنی! مَ 

 هاه، ر  كب ِّبأ ىلإ هادفعَ أ نأ ينمرَ أ حممداً  ن  أد، وحمم   ىلإ ةاجلن   مفاتیَح  دفعَ أ نأ ينرَ مأ

 املدينهلل ا یم بن عبدهبراإ ةُ مالعال   هوردأ .احلدیث... (2)«دوا!هاش هاهدوا! هاش

 هتابكمن  "دیقفضل الص   يفالتحقیق "تاب كابع من الباب الس   يف (٣)يافعالش  

 .(٤)"ءاْللفا ةبعرفضل األ يفتفاء كاّل"

                                                 

 . ٥/٥2 "هدیة العارفنی"انظر ترمجته:  (1)

 .٧٦، ٧٥، صـ2٠1، ر: ٧الباب  "اءاّلكتفاء يف فضل األربعة اْللف": رانظ (2)

ربعة يف فضل األ ءاّلكتفا" :له ه(.٩٦٧ اً )كان حی   اِّب، الیمنياهلل الوص   براهیم بن عبدإ (٣)

 . (1/٤1 "معجم املؤل فنی")     .ه٩٦٧فرغ منه سنة  "اْللفا

ي فرغ منها سنة اِّب الیمناهلل الوص   مة إبراهیم بن عبدال  للع "يف فضل األربعة اْللفا ءاّلكتفا" (٤)

 .(٣/٧٤ "إیضاح املكنون")      . ه٩٦٧
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 مرأيب بكر وعُ  نایسّيَد  إىل والنّار اجلنّةِ  م مفاتيِح يسلت

 هتابك يف (1)عثامنأِّب بن  كاملل سعید عبد بوأ روی احلافظُ  :٦٩ احلدیث

ان كذا إو»قال:   نیالعاملَ  دَ سی   ن  أ  أِّب سعید اْلدريعن  (2)"صطفىامل رشف"

َْ  ىتویؤ رین،ِخ لنی واآلو  األ هللُا مجعَ  ةالقیام یوم ا عن مهدُ حأنصب فی ین من نوربمن

رش: عن یمنی العَ  يالذ ناديفیا شخصان، مهویعلو هعن یسار رُ َخ واآل رشیمنی العَ 

، ةاجلن   نُ نا رضوان خازِ أف یعرفني ن َلي، ومَ فقد عرفن ين عرفنعارش اْلالئق! مَ مَ 

 ر  كب ِّبأ ىلإمفاتیحها ا همَ سل  أن أ ين حممدأمرَ حممد، و ىلإ هامفاتیحَ  مَ سل  أن أهلل اين أمرَ 

رش: عن یسار العَ  يالذ ینادي ثم   .دوا!هّل فاشأ، ةَ اجلن  عائشة  يحمب   لدِخ لیُ  ؛مروعُ 

 هللَا ن  إار، الن   نُ خازِ  ٌك نا مالأف يیعرفن ن َلومَ  ،يفقد عرفن ين عرفناْلالئق! مَ  عارشمَ 

 ىلإمفاتیحها  مَ سل  أن أ  حممدٌ ين أمرَ حممد، و ىلإار الن   مفاتیَح  مَ سل  أن أ ينمرَ أ

 .(٣)«!دواهّل فاشأ ،ارَ الن   غض عائشةبوم هبغِض مُ  لدِخ لیُ  ؛ ر  كب ِّبأ

                                                 

 . ٥/٥٠٣ "هدیة العارفنی"انظر ترمجته:  (1)

عثامن حممد الواعظ اْلركوَش تويف  سنة  امللك بن أِّب : ألِّب سعید عبد"صطفىرشف امل" (2)

 (. ٥/٥٠٣ "هدیة العارفنی")                     .ه٤٠٧

، ما جاء يف فضائل الصحابة، فصل يف فضل أِّب بكر الصدیق باب  "ةرشف النبو  "أي: يف  (٣)

حرف العنی، حتت ر:  "تاریخ ِدمشق"وأخرجه ابن عساكر يف  .٤2٠، ٥/٤1٩، 2٣88ر: 

 .عن أِّب سعید اْلدري، 1٥٦/٣٠، ٣٣٩8
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نی یخَ فضل الش   يف حادیث الغرراأل"تاب كابع من الباب الس   يف یضاً أ هوردأ

 .(1)"ءتفاكاّل"تاب كمن  "مروعُ  ر  كب ِّبأ

: (٣)"تالغیالنیا" يف (2)يافعالش   ر  كب بوأ هروا الذي دیثاحل ىذا معنهو

م: َل هللُقول افی،  اءباْللف ىتؤفی؟ حممد  صحاُب أین أ :ةماالقی ینادی یومَ »

 .(٤)«ن شئتموا مَ ودعُ  ،ةَ ن شئتم اجلن  لوا مَ دِخ أ

 

                                                 

 .٧٦، ٧٥، صـ2٠1، ر: ٧الباب  "اّلكتفاء يف فضل األربعة اْللفاء" (1)

 . ٣٥٣، 1٠/٣٥2، ٣٣٦٥ر:  "نبالءسر أعالم ال"انظر ترمجته:  (2)

اهلل بن  بكر حممد بن عبد من حدیث أِّب ةفوائد حدیثی   "الغیالنیات من أجزاء األحادیث" (٣)

 (. 2/2٠8 "الظنون كشف")                .ه٣٥٤ سنة املتوّف  ، افعيإبراهیم، املعروف بالش  

عباس  عن ابن، 1٠٧، صـ٦٤: باب إحصاء الشهور ورؤیة اَلالل، ر "الغیالنیات"أي: يف  (٤)

حممد؟ فیؤتى  أین أصحاُب  :العرش القیامة من حتت یومَ  ناد  ینادي مُ : »اهلل  قال: قال رسول

 ،اهلل برمحة ن شئَت ل مَ ة، فأدِخ عىل باب اجلن  بكر: قْف  فیقال ألِّب ،مر وعثامن وعلبكر وعُ  بأِّب

 ،اهلل برمحة ن شئَت مَ  ْل املیزان فثق   عند اب: قْف مر بن اْلط  ویقال لعُ  .اهلل بعلم ن شئَت واردُ مَ 

ام حنی خرهُت هام واد   خلقتُ هام فإين  نی فیقال له: البْس تَ ل  ُح  كسى عثامنُ ویُ  .اهلل بعلم ن شئَت مَ  ْف وخف  

جرة التي سج من الش  وْ طالب عصا عَ  ى عل بن أِّبعطَ ویُ  .اموات واألرضالس   لقَخ  أنشأُت 

تاریخ "وأخرجه ابن عساكر يف  .«وضعن احلَ  اَس الن  دِ ل: ذُ ة فیقابیده يف اجلن  ها اهللُغرَس 

.اسعن ابن عب  ، ٤٤/1٩1، ٩٧٣2، ر: ٥٩٥حرف العنی، حتت ر:  "ِدمشق
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 مام القايضیاض رشح شفاء اإلنسیم الر  " يف يفاجاب اْلَ هالش   ةمالعال   هركذ

 .(1)"هو بمعناه ما وأ" :وقال ،من الغیوب  ي  النب هعلیلع ط  ا فصل ما يف "عیاض

 قسيُم النّار  سّيدنا عيل

 یمُ نا قسأ»: -ریمكال ههَ وج تعاىل هللُم ار  ك- علنا دُ ذا قال سی  وَل :٧٠ احلدیث

 يف  هعن ىلیشاذان الفض هروا .ارَ الن   هأعداءَ و ةَ اجلن   أولیاَءهل دِخ یُ  هأن   يیعن (2)«ارالن  

 .!منیآ ،هامجال حمب   هبجا هویرضا هحيب   امك هن واّلمم   هللُجعلنا ا ."مسالش   رد  "جزء 

 قسيُم النّار ُیدِخل أولياَءه اجلنَّة وأعداَءه النّارَ 

هلل ا صلواُت - صاحب السیادة حادیثأعیاض من  القايض اإلمامُ  هبل جعلَ 

 ُل هأج خر   قد": "فاالش  " يفقال ف «ارالن   قسیمُ » :علٍّ قال ل  هفإن   ؛-هعلی هوسالمُ 

 إىل- "هعدائأ عىلور همن الظ هم بها وعدَ مم    هصحابَ أ هب مَ علَ أ ما ةُ ئم  واأل حیحالص  

                                                 

فیام أظهر اهلل  ٤ ، البابيف تعظیم العل األعظم لقدر الن بي 1القسم  "نسیم الریاض" (1)

ه  "الغیالنیات"ويف " .٤/1٦٧، یكون وما ام اطلع علیه من الغیوبفیفصل تعاىل ...إلخ،  أن 

فیقول اهلل َلم: َأدِخلوا َمن  ؟ فیؤتى باْللفاء ینادى یوَم القیامة: أین أصحاب حممد 

 ."شئتم اجلن ة، وَدُعوا َمن شئتم! أو ما هو بمعناه

باب فضائل الصحابة، فضائل عل  كتاب الفضائل من قسم األفعال، "العامل كنز"انظر: ( 2)

 ، :الصواعق "انظر:  ."رد  الشمس" نقاًل عن شاذان الفضیل يف ،1٣/٦٦، ٣٦٤٧1ر

، م اهلل وجههوكر   يف فضائله  2الفصل يف مآثره وفضائله ...إلخ،  ٩الباب  "املحرقة

 ، نقاًل عن الدارُقطني.12٦صـ
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 هن  أ، وهسمن رأ هحلیتَ  أي: ،هذهمن  هذهخيضب  يا الذهأشقا ن  أو ،علٍّ وقتل " :-هقول

 .!آمنی ،هب اوعن   هعن تعاىلهلل ا ريض (1)"ارَ الن   هعداءَ أو ةَ اجلن   هولیاءَ أل دِخ یُ  ،ارالن   قسیمُ 

 "ارالن   نا قسیمُ أ :قال اً علی   إن  " :"ةایهالن  " ةَ ر عباركذ بعدما "سیمالن  " يفوقال 

م كح يفو ه، فأيبل الر  ن قِ یقال مِ  ّل علٌّ  هركذ ، وماةٌ ثق (2)ثراأل ابنُ ": هنص   ما

عن  مرویاً  هیر َل هن  أ :"سیمالن  "الم ك قول:أ ـ.ها(٣)"ادهجتلال هفی جماَل  ّل ذإ املرفوُ؛

 .!احلمدهلل و ،هرنا َترجيَ كقد ذ ،ثراأل ابن ةاقوث عىل حاَل أ، فعلٍّ 

 :ة  روای يفو ،عن یمنی العرش هیقیم  هجاء أن  ": "ةمدارج النبو  " يفقال 

 .(٤)"ةمفتاح اجلن   هم إلیویسل   ،ريسكال عىل :ة  روای يفو ،العرش عىل

ا املعرتض  ةً هینَ هعنی العقل، وانظر  ي! افتح بمفتاح اإلنصاف مرصاعأُّي 

 هْ وخلیفتكاأل هنائب ىلإ القدیر  ُك امللِ  كلاملُ  ُك ا مالهمسل   يالت ،تیحاملفا هذه

 ،ةاجلن   مفاتیَح و نیا،الد   مفاتیَح و األرض، مفاتیَح واْلزائن،  مفاتیَح  عظم األ

كان  یه املفتاُح َمن كان لدَ ": كلنفس بالءٌ  وه الذي كقرارَ إر ك  ذاآلن تَ فار، الن   مفاتیَح و

                                                 

لخ، فیام أظهر اهلل تعاىل ...إ ٤، الباب يف تعظیم العل األعظم لقدر الن بي 1القسم  "الشفا" (1)

 .2٠8، 2٠٧، صـ1اجلزء  ،یكون وما ام اطلع علیه من الغیوبفیفصل 

 .٦/٤ "هدیة العارفنی"انظر ترمجته:  (2)

فیام أظهر اهلل  ٤، الباب يف تعظیم العل األعظم لقدر الن بي 1القسم  "نسیم الریاض" (٣)

 .٤/1٦٧، یكون وما ام اطلع علیه من الغیوبفیفصل تعاىل ...إلخ، 

اجلزء ، يف اآلخرة : اختصاصه 8الباب يف الفضائل والكامّلت،  1القسم  "ةالنبو   جمدار" (٤)

 .٣/٦٤٥، ٣، الفصل 1٠املقصد  "املواهب اللُدنیة" .2٧٤، صـ1
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 ،تعاىل هللا ةُ تقوم حج   ذاكفه. (1)"یفتح متى شاء یفتح متى شاء، وّليف اختیاره،  القفُل 

 .!العاملنی رب  هلل واحلمد 

 لاوصثالثة أ عىل ويتحامل ةاألحادیث املنيف يف الفصل الثاين

 هللا حممد رسول ىلإ وحمبهج  للر   سناد  إ يف األعظم األجّل  لالوصل األوّ 

،  َقفیالتو هللوبا ،وراً ورُس  راً نو قانیاإل وعنیَ  ،ةً قو   یزید اإلیامن: 

 هورسولُ  هللُأغناه ا

 مجیل   م ابننقِ یَ  ما» : ةریره ِّبأعن  "صحیح البخاري" يف :٧١ احلدیث

 .و ، (2)«هرسولُ و هللُا هغناأف ،ان فقراً ك هن  أ إّل  

 

 

 

                                                 

يف ذكر رد  اإلرشاك فیي  2الفصل يف بیان التوحید والّشك،  1الباب  "اإلیامن تقویة"أي: يف  (1)

 .2٩ـ، صالعلم

َقاِب وَ : باب قول اهلل تعاىل ،كتاب الزكاة "صحیحال" أخرجه البخاري يف( 2) الَغاِرِمنَی ﴿َويِف الر 

اهلل  قال: أمر رسوُل  هریرة  عن أِّب، 2٣8صـ، 1٤٦8 [، ر:٦٠ ﴾ ]التوبة:َويِف َسبِیِل اهلل

   فقال النبي   ،املطلب عباس بن عبدالمجیل، وخالد بن الولید، و دقة، فقیل منع ابنبالص 

« :ون ظلمُ كم تَ ا خالد فإن  ه، وأم  ورسولُ  ، فأغناه اهللُه كان فقراً أن   إّل  مجیل  ابن مُ نقِ یَ  ما

اهلل  رسولِ  لب فعم  املط   اس بن عبدا العب  اهلل، وأم   ، قد احتبس أدراعه وأعتده يف سبیلخالداً 

  ٌها معهاومثلُ  فهي علیه صدقة.» 
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 له حافظَ  َمن ال حافظ هورسولُ اهللُ 

رواه  ...احلدیث. «هل موىل ن ّلمَ  وىلمَ  هورسولُ  اهللُ»: ل قا :٧٢ احلدیث

 (٣)يناواملُ  ةُ مقال العال   .مر املؤمننی عُ  عن أمر (2) هماج وابنُ  ،(1)هنوحس   الرتمذي

 .(٥)هل حافظَ  ن ّلمَ  حافظُ  ي:أ"ذا احلدیث: َل رشحاً  (٤)"التیسر" يف

 رةنيا واآلِخ يف الّد  ولي   النبي  

 إىل  رسوُل اهلل َب هذ  (٦)ارنا جعفر الطی  دُ د سی  هملا استش :٧٣ احلدیث

 :كلذل هایتكح بعد  (٧)اربن جعفر الطی   هللا یقول عبدُ  .هو، فأتَ ودعا األیتامَ  هبیت

                                                 

، 21٠٣ جاء يف مراث اْلال، ر: ما بابأبواب الفرائض،  "ننس  ال"أخرجه الرتمذي يف ( 1)

 أمامة بن سهل بن حنیف. عن أِّب، ٤8٣، ٤82صـ

 أمامة عن أِّب، ٤٦٥ـ، ص2٧٣٧ باب ذوی األرحام، ر: فرائض،ال كتاب "سننال"أي: يف ( 2)

 «.له وارَث  ن ّلمَ  وارُث  وىل له، واْلاُل مَ  ن ّلوىل مَ ه مَ ورسولُ  اهللُ»قال:   النبي   عن

 .٤1٦، ٥/٤1٥ "هدیة العارفنی": انظر ترمجته (٣)

العارفنی بن عل بن  ف بن تاجوالرؤ لعبد "التیسر خمترص رشح اجلامع الصغر" (٤)

ین الفقیه الش   ادي املرصي احلافظ زینناوي احلد  العابدین املُ  زین افعي، تويف  سنة الد 

 .(٥/٤1٥ "هدیة العارفنی"و .٣/21٦ "إیضاح املكنون")                ه.1٠٣1

 .2/8، 1٤٤٧ :رحتت  حرف اَلمزة، "التیسر" (٥)

 .٥٤٤-1/٥٤1، ٧٥٩باب اجلیم والعنی املهملة، ر:  "أسد الغابة"انظر ترمجته:  (٦)

 .2٠1-٣/1٩٩، 28٦٤ باب العنی والباء، ر: "أسد الغابة"انظر ترمجته:  (٧)



 229 الباب الثاني

وأنا  ؟نی علیهمالَعْیَلة َتافِ »فقال:  وجعلت ُتْفِرُح له، له ُیْتَمنَا، نا فذكرْت ُأم   فجاءْت 

 .(٣) هر عنكساع ابنُ و (2)محد والطْاينأ رواه (1)«رة!نیا واآلِخ ولی هم يف الد  

 وتیئ     

 

ش

 

یظ فی
ح

 وتیئوووایل وومیل       مغ وخن ش ٓاہکن 

 

ی

وول

                                                 

، 1/٤٣٧ ،1٧٥٠ ر: ،لبطا حدیث عبد اهلل بن جعفر بن أِّب "سندامل"أخرجه اإلمام أمحد يف ( 1)

 :بن حارثة جیشًا استعمل علیهم زیدَ  اهلل  رسوُل  اهلل بن جعفر قال: بعَث  عن عبد، ٤٣8

« اهلل بن َرَواحة ُقتل أو استشهد فأمركم عبد ید أو أسُتشهد فأمركم جعفر، فإنزَ  قتل إنو»

، فأخذ الرایَة زَ   ى ُقتل، ثم  ، فقاتل حت  جعفرُ  ةَ أخذ الرای ى ُقتل، ثم  ل حت  ید، فقاتَ فَلُقوا العدو 

علیه، وأتى  خالد بن الولید، ففتح اهللُ أخذ الرایةَ  ى ُقتل، ثم  اهلل بن رواحة فقاتل حت   أخذها عبد

هم النبي   َْ  ، وإن  إخوانكم َلُقوا العدو   إن  »اس، فحمد اهلل وأثنى علیه وقال: فخرج إىل الن    خ

طالب، فقاتل  بن أِّب أخذ الرایَة بعده جعفرُ  أو اسُتشهد، ثم  ى ُقتل ، فقاتل حت  زیدًا أخذ الرایةَ 

أخذ  ى قتل أو استشهد، ثم  اهلل بن رواحة، فقاتل حت   عبدُ  أخذ الرایةَ  ى ُقتل أو اسُتشهد، ثم  حت  

 جعفر ثالثًا أن َأْمَهَل آل فَأْمَهَل ثم   ،ففتح اهلل علیهبن الولید  الرایَة سیٌف من سیوف اهلل خالدُ 

ا  قال: فجيءَ  «أو غد! إيل  ابني أخي تبكوا عىل أخي بعد الیوم ّل»أتاهم فقال:  ثم  « همیأتیَ  بنا كأن 

نا فشبیُه عم   ا حممدٌ أم  »قال:  نا ثم  رؤوَس  ق، فحلَق ال  باحل فجيءَ « قال  احل اْدعوا يل» أفرخ، قال:

هم اْخُلْف الل  »فقال:  أخذ بیدي فَأشاََلا ثم  « اهلل فشبیُه َخْلقي وُخلقي ا عبدُ طالب، وأم   أِّب

له  نا فذكرْت ، قال: فجاءت ُأم  مرار   قاَلا ثالَث « اهلل يِف َصْفَقة یمینهِ  ك لعبدجعفرًا يف أهله، وبارِ 

 .«نیا واآلخرة!وأنا ولی هم يف الد   ؟الَعْیَلة َتافنی علیهم»ال: ُیْتَمنَا، وجعلت ُتْفِرُح له فق

، 1٠٦، 2/1٠٥ ،1٤٦1 ر: ،طالب مسند جعفر بن أِّبباب اجلیم،  "عجم الكبرامل"أي: يف ( 2)

 .اهلل بن جعفر عن عبد

 ، طالب اهلل بن جعفر ذي اجلناَحنی الطیار بن أِّب حرف العنی، عبد "تاریخ ِدمشق"أي: يف  (٣)

 .اهلل بن جعفر عن عبد، 2٥٦، 2٧/2٥٥، ٥8٠8ر: 
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 ال خوَف علیهف ،َمن أنَت ولی ه ووالیهأي: 

 من اإلیامن، وبغُضهام كفر   مرَ بكر  وعُ  ُحب  أيب

، فرٌ كام هوبغُض  ،یامنمن اإل مرَ وعُ  ر  كب أِّب ب  ُح »: ل اق :٧٤ احلدیث

، فرٌ كم هوبغُض  ،یامنرب من اإلالعَ  ب  ، وُح فرٌ كم هوبغُض  ،نیامنصار من اإلاأل ب  وُح 

 رواه «ةمالقیا یومَ  هحفظُ أنا أم فهفی ينِ ن حفظَ ، ومَ هللا ةُ لعن هیعلَ ف صحاِِّب أ ن سب  ومَ 

 .!احلمدهلل و ،عن جابر  (1)ركعسا ابنُ 

 هورسولِ هلل  اُل امل

ا، نیا وحالوهتالد   ةِ من زین راً هر ظاكذ بعدما ل قا :٧٦و ٧٥ احلدیث

 ض  متخو   ب  ورُ » :الَّش   يفرام احلال املنفاق إ اْلر، وذم   يفاحلالل  بذل املال وفضلِ 

محد أ رواه (2)«ار الن  ّل  إ ةمالقیا یومَ  هلیس ل ،هورسولهلل ا من مال هنفُس  ام شاءتفی

                                                 

عن جابر بن ، ٤٤/222 ،٩٧٤8ر: ، حرف العنی، عمر بن اْلطاب "تاریخ ِدمشق"أي: يف ( 1)

 .2/1٤1، 2٧1٩باب احلاء، ر:  "الفردوس بمأثور اْلطاب"و .اهلل عبد

حدیث خولة بنت قیس امرأة محزة بن عبد املطلب،  "املسند"يف  اإلمام أمحدأخرجه  (2)

تقول: سمعت  -املطلب محزة بن عبد وكانت حتت-خولة  عن، ٤٥/٩2 ،2٧12٤ ر:

 ب  ك له فیه، ورُ ورِ ه بُ حق  به ن أصابَ لوة، مَ ُح  َضةٌ ال َخ هذا امل إن  »یقول:  اهلل  رسوَل 

وأخرجه  «.ارالن  إّل  القیامة  لیس له یومَ  ،اهلل ورسوله فیام شاءت نفسه من مال ض  متخو  

اين يف  َْ د بن قیس بن ولة بنت قیس بن قهَخ مسند النساء، باب اْلاء،  "املعجم الكبر"الط

 .2٤/228، ٥٧8، ر: ثعلبة األنصاري
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 "عبالش  " يف ي  قهیوالبَ  ،سیقبنت  ةولعن َخ  (1)"صحیٌح  حسنٌ " :وقال يوالرتمذ

 .(2)مر عُ  عن ابن

 !اهلل رسوَل  لك یا هل أنا ومال إاّل 

ى فبكَ  «ر  كب ِّبأ ماُل  ينفعنِ  ما قط   ماٌل  ينفعنِ  ما»: ملا قال  :٧٧ احلدیث

 (٣)"هسندمُ " يفمحد أرواه  "!هللا رسوَل  یا ك لّل  إ ومايل ناأل ه" وقال:  أبو بكر

 . ةریره ِّبأعن  صحیح   بسند  

 

                                                 

ه باب ما جاء يف أخذ املال، الزهد أبواب "ننس  ال"أخرجه الرتمذي يف  (1) ، 2٣٧٤ ، ر:بحق 

 ."حسن حدیٌث "]وقال أبو عیسى[:  .خولة بنت قیس عن، ٥٤1صـ

عب"أخرجه الَبیهقي يف  (2) من شعب اإلیامن: وهوباب يف قبض الید عن  ٣8الباب  "الش 

مة ...إلخ اهلل  عمر قال: قال رسول عن ابن، 1٩٣٤، ٤/1٩٣٣، ٥٥28، ر: األموال املحر 

« : ٌعلیه  ه اهللُأثابَ  ،هه يف حق  ه وأنفقَ من حل   فیها ماّلً  ن اكتسَب لوة، مَ ُح  الدنیا خَضة

اَلوان،  ه اهلل دارَ أحل   ،هه يف غر حق  ه وأنفقَ من غر حل   ن اكتسب فیها ماّلً ته، ومَ وأورده جن 

اَم َخَبْت ِزْدَناُهْم القیامة، یقول اهلل:  یومَ  ارُ وله له الن اهلل ورس يف مال ض  متخو   ب  ورُ  ﴿ُكل 

 «.[٩٧]اإلرسا:  َسِعًرا﴾

وأخرجه  .هریرة عن أِّب، ٣/٦٠ ،٧٤٥٠مسند أِّب هریرة، ر:  "سندامل"يف  اإلمام أمحدأخرجه ( ٣)

، یق فضل أِّب بكر الصد  ، باب يف فضائل أصحاب رسول اهلل  "السنن"يف  ابن ماَجه

كتاب الفضائل، ر:  "املصن ف"يف  ابن أِّب َشیبةوأخرجه  .عن أِّب هریرة، 28، صـ٩٤ر: 

عن أِّب هریرة.، ٦/12، ٣2٥٩٠



 232 الباب الثاني

 ورسولههلل يف أیِدینا  أمواُلنا وما

ُقل ّل  َأْسَأُلُكْم َعَلْیِه َأْجرًا ﴿ :تعاىل هزول لقولسباب نُ أ يف يورُ  :٧٨ دیثاحل

َة يِف اْلُقْرَبىـإِّل  الْ    هیقاموا بنی یدَ  رام كِ ال نصارَ األ ن  أ [2٣ :ورى]الش   ﴾َمَود 

رواه  (1)"هورسولهلل ینا یدِ أ يف وما ناموالُ أ" ب وقالوا:كالر   عىل جثیاً  ةاعبالَض  

 .اس عب   عن ابن عن مقسم   هیردوَ ومَ  (٣)حاتم ِّبأو (2)جریر اءُ بنأ

 

 

 

                                                 

ورى،  "جامع البیان"يف  ابن جریرأخرجه ( 1) ، 2٥اجلزء  ،2٣٦٩٩ ر: ،2٣ حتت اآلیة:الش 

قال ف م فخروا،عباس قال: قالت األنصار: فعلنا وفعلنا، فكأَّن   عن ابن، ٣٤، ٣٣صـ

 اهلل  علیكم، فبلغ ذلك رسوَل  : لنا الفضُل -المالس   شك  عبد-اس عباس أو العب   ابنُ 

ُكُم اهلل ِِّب  !یا َمْعَّشَ األْنَصارِ » فأتاهم يف جمالسهم فقال: ًة فأَعز  ْ َتُكوُنوا أِذل  قالوا: بىل « !أََل

ْ َتُكوُنوا ُض »قال:  !اهلل رسول یا  قال: !اهلل رسول قالوا: بىل یا« !ِِّب َفَهَداُكْم اهلل  ّلً ال  أََل

خُيِْرْجَك َقْوُمَك فآَوْیناَك،  أّل تقولون: أََلْ » اهلل؟ قال: نقول یا رسول قالوا: ما« جُتِیُبويِن؟ أفال»

َناكَ  ُذُلوَك َفَنرَصْ ْقنَاَك، أَوََلْ خَيْ ُبوَك َفَصد  ْ ُیَكذ  كب ى جثوا عىل الر  قال: فام زال یقول حت  « !أَوََل

َة يِف نا وما يف أیدینا هلل ولرسوله، قال: فنزلت ﴿ُقْل ّل َأْسَأُلُكْم َعَلْیِه َأْجًرا إِّل  لوا: أموالُ وقا  امَلَود 

وأخرجه  .، نقاًل عن ابن مردویة٦/٦، ٤2/2٣حتت اآلیة:  "املنثور الدر"وانظر: اْلُقْرَبى﴾. 

ورى، حتت اآلیة:  "التفسر"يف  الَثعلبي  .اسابن عب   عن، 8/٣1٣، 2٣الش 

 .2٣، ٦/22 "هدیة العارفنی"مجته: انظر تر (2)

ورى، ر:  "التفسر"أخرجه ابن أِّب حاتم يف  (٣)  .اس عن ابن عب  ، 1٠/٣2٧٦، 18٤٧2الش 



 233 الباب الثاني

 واِزنرسوِل اهلل عىل بني هَ  منّةُ 

م ن، وقس  وازِ هَ ونساء  صبیاننی نَ ح یومَ    هللا رسوُل  أرَس ملا  :٧٩ احلدیث

م مواَلَ أیطلبون  ةالقبیل رؤساءُ  ىتأ كلعند ذ ،دینهاملجا يف واإلماءَ  یدَ والعبِ  األمواَل 

 :(1) يبن ْصد اجلشم رُ هوقال ز ،معیاَلَ م وهیلِ هأو

 اهلل يف كرم علینا رسوُل  نْ أمنُ 
 

 رِخ وه وند  نرُج  املرءُ  فإن َك  
 

 ها قدرٌ عاقَ  قد عىل بیضةْ  أمننْ 
 

 َر هرها غِ شملها يف دَ  شتْت ف 
 

 ن  زَ عىل َح أهر هنا فبقت لنا الد  أ
 

 عىل قلوِبم الغامء والغمر 
 

 تنّشها ءُ هم نعامتداركْ  ن َلإ
 

 (2)لاًم حنی خيتْحِ  اسِ الن   حرَج أ یا 
 

                                                 

 .2/٣2٤، 1٧٦٩ :ر باب الزاي واَلاء والواو، "سد الغابةأُ "مجته: انظر تر (1)

بُته:البیَت باَلندی   رشح  قلت:( 2)  ة وعر 

جل الكامل اجلامع للفواضل  !اهلل أمَن كرمك أمنن علینا یارسوَل  :بيت األّولرشح ال أنت الر 

خره حلنی املصیبةن والش  واملحاِس   !.امئل الذي نرجتي وند 

ْت أحواُل  !أنعم عىل أرسة حال دوَّنا القدر رشح البيت الثاين: ق مجعها وتغر  امها وتفر   !.أی 

 عىل ن استوىل  زبكائنی من ح !دى الدهرتبقى لنا مَ  ئی ةُ الس هذه األحواُل  رشح البيت الثالث:

 !.والغیظ قلوِبم اَلم  

الن اس عقاًل  َح ملجأ َلم یا أرَج  تدراكهم النعامء التي نّشهتا، فال وإن َل رشح البيت الرابع:

 .!عند اّلختبار

َة بتاممها، وّل القدَر املقصود من احلدیث، وَل ذكر  ا، ووقع يف األبیات بأرسه یذكر القص 

ث فیه بعُض اختالف  وبعُض تغر  لفظ  يف بعض األبیات  السند يف اسم اوي واملوضع الذي حد  الر 

= 
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= 

جًا من  سخة، واحلدیُث هو تصحیٌف أم اختالف الن  أدري أ ، فال"املعجم الصغر"عام  يف  خمر 

ثنا عَبید ا"كام یل:  "املعجم الصغر" مهلل حد  لة سنة أربع وسبعنی بن رماحس الَقیس برمادة الر 

ثنا أبو ،ومئَتنی جرول  أبا سمعُت  ،مرو زیاد بن طارق، وكان قد أتْت علیه عّشون ومئة سنةً عَ  حد 

ق الس   یومَ  هلل ا زهر بن ْصد اجلشمي یقول: ملا أرسنا رسوُل   بَي حننَی یوَم َهواِزن، وذهب یفر 

 عر:أقول هذا الش   ه وأنشأُت اَء أتیتُ والش  

 !يف كرمهلل ا علینا رسول مننْ ا
 

 نرجوه وننتظر فإن ك املرءُ  
 

 عىل بیضة قد عاقها قدر مننْ ا
 

 مشتت شملها يف دهرها غر 
 

هر هتافًا عىل حزن  أبقت لنا الد 
 

 عىل قلوِبم الغامء والغمر 
 

 إن َل تداركهم نعامء تنّشها
 

 الن اس ِحلاًم حنی خيتْ َح یا أرَج  
 

 عىل نسوة  قد كنت ترضعها مننْ ا
 

 ذ فوك َتأله من حمضها الدررإ 
 

 إذ أنت طفٌل صغٌر كنَت ترضعها
 

 وإذ یزینك ما تأِت وما تذر 
 

 ّل جتعلنا كَمن شالت نعامُته
 

 واستبق من ا فإن ا معّش زهر 
 

 إن ا لنشكر للنعامء إذ كفرت
 

َخر   وعندنا بعد هذا الیوم مد 
 

 فالبس العفَو َمن قد كنَت ترضعه
 

 عفَو مشتهرمن أمهاتك إن  ال 
 

 َمن مرحَت كمت اجلیاد له یا خرَ 
 

 عند اَلیاج إذا ما استوقد الّشر 
 

ل عفوًا منك تلبسه  إنا نؤم 
 

ة إذ تعفو وتنترص   هذي الْی 
 

 عام  أنت راهبه هللُعفا ا فاعْف 
 

 یوَم القیامة إذ ُّيدی لك الظفر 
 

وقالت « نِي عبد املطل ب فهو لكمما كان يل ولب: »عَر قال هذا الش   قال: ملا سمع النبي  

 قال] ولرسوله.هلل ما كان لنا فهو  :ولرسوله، وقالت األنصارهلل قریش: ما كان لنا فهو 

د به عَبید إّل  ِبذا التامم  بن ْصد یرو عن زهر َل: [القاسم أبو املعجم ". ]هللا ِبذا اإلسناد، تفر 

= 
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و هب فعبد املطل  بني ول ان يلك ما»قال:  عرَ ذا الش  ه  النبي    سمعَ فلام   :قال

هلل  وهان لنا فك : مانصارُ ، وقالت األهولرسولهلل و هان لنا فك : ماوقالت قریُش  «مكل

َْ رواه  .هورسول رماحس بن  هللا یدثنا عبَ حد   "غرالص   همعجم"الثیات ثُ  يف اينالط

 ،(2)بن طارق زیاد ومرعَ  نی، ثنا أبوتَ ئربع وسبعنی ومأ ةسن ةملالر   ةدمارب (1)یسالقَ 

ر بن ْصد هل زروَ َج  أبا سمعُت  :قال ،ةً سنومئة عّشون  هعلی أتْت  قد انكو

 .(٣)هركفذ ،...یقول يمِ َش اجلُ 

 

 

                                                 

= 

یروى  [. قال أبو القاسم: ّل2٣٧ ،2٣٦، صـ1اهلل، اجلزء  باب العنی، من اسمه عبید "الصغر

د به عبیُد اهلل بن رماحس.   [األزهري غفر له]عن زَهر ِبذا التامم، إّل  ِبذا اإلسناد، تفر 

اين أیضًا يف  َْ  .٣/2٩٣، ٤٦٣٠باب العنی، من اسمه عبید اهلل، ر:  "املعجم األوَسط"وأخرجه الط

 .٦/٥٧٣، 2٧2اهلل بن رماحس، ر:  سمه عبیدحرف العنی، من ا "تاریخ اإلسالم"انظر ترمجته:  (1)

 وقیل: طارق بن زیاد، وهو الصواب. ،زیاد بن طارق (2)

 .(2/٣٣٧، 18٠1باب الزاي والیاء، ر:  "أسد الغابة")

. وأخرجه يف 2٣٧، 2٣٦، صـ1اهلل، اجلزء  باب العنی، من اسمه عبید "املعجم الصغر" (٣)

من اسمه  "املعجم األوسط"و .2٧٠-٥/2٦٩، ٥٣٠٣من اسمه زهر، ر:  "املعجم الكبر"

كتاب سرة  "البدایة والنهایة"انظر:  .، باختالف الراوي ولفظ٣/2٩٣، ٤٦٣٠، ر: اهلل عبید

نقاًل  ٣٣٩ ،2/٣٣8... إلخ،  ذكر ارجتاس إیوان كسى وسقوط الّشفات، رسول اهلل 

 عن حممد بن إسحاق.
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 حطسوُل ُترجى فواضُله عند القَ الرّ 

 : هل  (1)فيد بن مسعود الثقَ أسوَ قال  :٨٠ احلدیث

 رجى فواضُلهالذي تُ  سوُل أنت الر  
 

 املطرُ  أخطأ وط إذا ماحعند القُ  
 

 (٥)"ةاإلصاب" يف (٤)احلافظ هركذ (٣)يعبمن طریق عامر الش   (2) شب ةمر بن عُ رواه 

 .(8)"(٧)یلالذَ " يف (٦)فتحون ابنُ  هركذ :وقال

 لُس إىل الر   إاّل  نّاسراُر الأین فِ 

 فقال: بي إىل الن   جاء أعراِّبٌّ  :٨١ احلدیث

 یدمى لباَُّنا (٩)یناك والعذراءأتَ 
 

 بي عن الطفلالص   أم   وقد شغلْت  
 

                                                 

 .1/228، 1٦٩ حرف األلف، ر: "اإلصابة يف َتییز الصحابة"انظر ترمجته:  (1)

 .٥/٦22 "هدیة العارفنی" انظر ترمجته: (2)

 .٤٩2، و٤8٥، ٤8٣، ٤/٤82الشعبي، -٦1٦ ر: "سر أعالم النبالء" انظر ترمجته: (٣)

 .1٠8، ٥/1٠٧ "هدیة العارفنی" انظر ترمجته: (٤)

ن عل بن حجر الفضل أمحد ب الدین، أِّب : للحافظ، شهاب"اإلصابة يف َتییز الصحابة" (٥)

 (.1/1٤٠ "كشف الظنون")                 الَعسقالين، املتوّف  سنة اثنتنی وَخسنی وثامنمئة. 

 .٦/٦8 "هدیة العارفنی" انظر ترمجته: (٦)

سنة  توّف  األندلس، املخلف بن سلیامن بن فتحون القاسم  أِّبحممد بن ألِّب بكر  :"الَذیل" (٧)

 .(٦/٦8 "هدیة العارفنی". و2٠٣صـ "املستطرفة الرسالة")              .ه٥2٠

 .22٩، 1/228، 1٦٩ :رحرف األلف، حتت  "اإلصابة يف َتییز الصحابة"انظر: ( 8)

ه  ( إیراده ٩)  أراد العذارى بدّلً من كلمة العذراء التي وردْت يف البیت ْصیٌح يف أن 

= 
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 استكانة بيص  یه الوألقى بكفَ 
 

 لخي یمر  وّل ماعفًا وُ َض من اجلُ  
 

 نارارُ إلیك فِ  ولیس لنا إّل  
 

 لُس إىل الر   إّل   اسن  ال رارُ أین فِ و 
 

 .موسل   كم وبارَ هعلی هللا صىل  

 عصمة  لألراملوتامى ليَ ل ثامل  ، وهو هالنبي  یستسقى الغامُم بوجهِ 

َْ  ی صعدَ حت  ه رداءَ  جير   هلل ا فقام رسوُل  فقال:  ءامالس   إىل هیرفع یدَ  ، ثم  املن

 ،رٍّ غر ضا نافعاً  ،غر رائث   عاجالً  ،طبقاً  غدقاً  ،مریعاً  اً یئر، مَ غیثاً مُ  نا غیثاً م اسقِ هالل  »

 «!َترجون كذلكو ،اوهتبعد مَ  األرَض  هب يحتیو ،رُالز   هت بنبِ وتُ  ،ُالَض   هَتأل ب

 :یعجون حبطاال ُل هأوجاء  ،اهبأبراق امءُ الس  ألقت ی حت   هنحرِ  إىل هییدَ  رد   ما !هللفوا

                                                 

= 

اُح يف قوله م عىل اّلستغراق، وهذا نظرُ  "الالم"بالعذراء اجلنَس، ومحل  : ا صنعه الّش 

كتاب اجلنائز، باب ذكر وفاته ودفنه  "سنن ابن ماجه"انظر: ] «حيٌّ يف قْه ُیرزقهلل فنبي  ا»

:يف الصالة،  2، النوُ ٩]املقصد  "املواهب"[. ]كذا هاهنا، ويف 2٧٥صـ1٦٣٧ ، ر

ة اّلستسقاء، صال 2النوافل املقرونة باألسباب، الفصل  2صالة النوافل، الباب  2القسم 

بًا: ...إلخ[، واآلن آِت بّشح البیت منه  : ألقى بكَفیه الفتى[2٧1/٤  معر 

ًا عىل األبَوین التي  ة القحط واحلال أن  العذارى )العزیزة جد  تك العالیة يف شد  أَتینا سد 

هاهتا نفسها يف اْلدمة( ولیسیَل  ّل  تقدر عىل استیجار اْلادم من الفلس انشقت صدورها ألم 

م، ونسیت األم    هاُت األطفاَل.من ثدُّيا الد 

اب القوي بكلتا یَدُّيا یسقط من َضعف  باجلوُ متوانیًا بحیث  لو صعقْت جاریٌة الش 

، َمن لنا ِس  ّل وى إلیه عند املصیبة، وأین من ملجأ للخلق ِس  واك؟ حت ی نفر  ینطق بحلوٍّ وّل مرٍّ

 ]األزهري غفر له[. ل.ُس حَضة الر  
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[امء والس   إىل هیفرفع یدَ  !الغرق الغرق !هللا رسوَل  یا  ،ینام حوالَ هالل  » :قال ]ثم 

 َك فضح ،ِبا كاإلكلیل حت ى أحدَق  ةعن املدین حاُب فانجاب الس   «!انعلی وّل

 «هیناعَ  اتقر   اً ان حی  ك لو طالب   أِّب در  هلل » :قال ثم   ،هذُ نواجِ  ی بدْت حت    اهلل رسوُل 

 :َت أرد   كأن  ك !اهلل رسوَل  فقال یا طالب  بن أِّب عل   فقام

 هبوجهِ  الغاممُ  ىستسقَ یُ  وأبیُض 
 

 لألرامل صمةٌ ع الیتامى ثامُل  
 

 هاشم لآمن  كبه اَلال لوذُ یَ 
 

 وفواضل م عنده يف نعمة  فهُ  
 

وسقانا صىل  اهلل تعاىل علیه وسل م،  .(1)«أردُت  كذل !أجل» : هللا قال رسوُل 

 .!منیآ ،األعم   األتم   افعَ الن   الغیَث  هعند ههِ بجا

                                                 

املستجابة يف األطعمة  مجاُ أبواب دعوات نبی نا  "دّلئل الن بوة"لبیهقي يف أخرجه ا (1)

سعید عمر مَ  أِّب، بطریق 1٤2، ٦/1٤1، ...إلخ بي باب استسقاء الن واألرشبة ...إلخ، 

بي صىل اهلل إىل الن  : جاء أعراِّبٌّ قال بن خثیم عمي، عن مسلم املالئي، عن أنس بن مالك.

 :هیصیح، وأنشدَ  وّل صبٌي  ،ییط یناك وما لنا بعرٌ لقد أتَ  !اهلل رسوَل یا  :م فقالعلیه وسلَ 

 ى لباَّناذراء یدمَ یناك والعَ أتَ 
 

 بي عن الطفلالص   وقد شغلت أم   
 

 بي استكانةیه الص  ى بكفَ وألقَ 
 

 وّل خيل ما یمر   عفاً وُ َض من اجلُ  
 

 عندنا اُس مما یأكل الن  وّل َشءَ 
 

 هز الفسلوى احلنظل العامي والعلِس  
 

  إلیك فرارناولیس لنا إّل  
 

 لُس  إىل الر  اس إّل  وأین فرار الن  
 

نا هم اسقِ امء، فقال: الل  یه إىل الس  یدَ  رفعَ  ى صعد املنْ ثم  رداءه حت   جير   فقام رسول اهلل 

ت به نبِ وتُ  ،َُ َتأل به الَض ،غر ضارٍّ  غر رائث، نافعاً  عاجالً  ، طبقاً غدقاً  مریعاً  ریئاً مَ  مغیثاً  غیثاً 

 َُ ت ى ألقَ ه حت  یه إىل نحرِ یدَ  ما رد   !بعد موهتا وكذلك َترجون، فواهلل ي به األرَض وحتیِ  ،الزر

= 
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 ،(1)سقالينأن العَ ش  ال حافظُ  هام أفادك صالح   بسند   "ّلئلالد  " يف ي  قهالبی رواه

 .ا عن أنس مهالك "وسالفردَ  سندمُ " يف (2)يیلموالد  

 و  أمن  -تعاىلهلل بحمد ا- سفیالن   ذا احلدیُث ه
مننی ؤللم فاءٌ ِش  هرآِخ  ىلإ هلِ

 ةٌ مقصود  بيى الن  لدَ  ةلفاظ من األبیات املرضی  األ هذهللمنافقنی، و وشقاءٌ 

 :هذه ا من رسالتناهبخصوص

 نایك فرارُ لإ إّل  ولیس لنا 
 

 لُس الر   ىلإ إّل   اسن  ال ین فرارُ أو 
 

 هبوجهِ  ض یستسقی الغاممُ بیَ أو
 

 ثامُل الیتامى عصمٌة لألرامل 
 

                                                 

= 

امء یه إىل الس  فرفع یدَ  !اهلل! الغرق الغرق یا رسوَل  :یعجون حالبطا بأبراقها، وجاء أهُل  امءُ الس  

ِبا كاإلكلیل،  دینة حتى أحدَق حاب عن املینا وّل علینا، فانجاب الس  هم حوالَ الل   ثم قال:

 !تا عیناهقر   لو كان حیاً  !أِّب طالب قال: هلل در   ثم   ،هى بدت نواجذُ حت   اهلل  فضحك رسوُل 

 :كأنك أردَت  !اهلل یا رسوَل  :فقال ه؟ فقام عل بن أِّب طالب ن ینشدنا قولَ مَ 

 هبوجهِ  ى الغاممُ ستسقَ یُ  وأبیُض 
 

 لألرامل ى عصمةٌ تامَ الیَ  ثامُل  
 

 ممن آل هاِش  كوذ به اَلالیلُ 
 

 لوفواِض  م عنده يف نعمة  فهُ  
 

 اهلل یبزي حممداً  م وبیُت كذبتُ 
 

 لونه ونناِض ل دُ وملا نقاتِ  
 

 هى نرصُ حولَ مه حت  ونسل  
 

 ونذهل عن أبنائنا واحلالئل 
 

اين يف  َْ  .لكعن أنس بن ما، ٥٩٧، صـ218٠، ر: باب الدعاء يف اّلستسقاء "الدعا"وأخرجه الط

 .2/٥٦8،  إذا قحطوا باب سؤال الناس اإلمام اّلستسقاء كتاب اّلستسقاء، "فتح الباري"أي: ( 1)

 .٥/٣٤٣ "هدیة العارفنی"انظر ترمجته:  (2)
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 هاشم لآمن  كلوذ به اَلالی
 

 وفواضل م عنده يف نعمة  فهُ  
 

 .موسل   كوبار هآل عىلو هعلی تعاىلهلل ا صىل  

  بالنّبي قر والتفِرقةاهللُ یدفع عنّا بالَء الضاللة والفَ 

 عطایا قریشاً  ىأعط ،باجلعرانة بَي الس  اهلل  م رسوُل ملا قس   :٨٢احلدیث 

قال  ىحت   وفشْت  ، فكثرت القالةُ ءصار منها َشنیكن يف األ ها من العرب، وَلوغرَ 

 ف يف وجهه الغضُب عرَ یُ   جاء النبي   ه، ثم  قومَ   فقد لقَي اهلل ا رسوُل هم: أم  قائلُ 

 أجدكم عالةً  َل أ ...؟! فهداكم اهلل ّلً ال  أجدكم ُض  َل أ !نصاراأل عَّش مَ  یا»فقال: 

 .(1)«!؟... فأغناكم اهلل

                                                 

، ٣81٥2 ، ر:، وما جاء فیهاغزوة حننی ،كتاب املغازي "املصنف"َشیبة يف  أخرجه ابن أِّب( 1)

اق، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن إدریس، عن حممد بن إسح ابن، بطریق 1٤/٥28

باجلعرانة، أعطى  السبَي  اهلل  م رسوُل سعید اْلدري، قال: ملا قس   حممود بن لبید، عن أِّب

ى وفشت، حت   یكن يف األنصار منها َشء، فكثرت القالةُ  وغرها من العرب، وَل عطایا قریشاً 

 مقالةُ  بادة فقال: ماإىل سعد بن عُ  ه، قال: فأرسلقومَ  اهلل فقد لقَي  ا رسوُل هم: أم  قال قائلُ 

قال: فأین أنت من  !بلغتني عن قومك أكثروا فیها؟ قال: فقال له سعد: فقد كان ما بلغك

یكن معهم  ك، وّله وقال: امجع قومَ غضبُ  من قومي، قال: فاشتد   رجٌل  إّل  ذلك؟ قال: ما أنا 

من  إّل  یرتك  باِبا، وجعل ّل بي، وقام عىلمن حظائر الس   هم يف حظرة  هم، قال: فجمعَ غرُ 

عرف يف یُ   بُي جاء الن  ، قال: ثم  أناساً  من املهاجرین، ورد   ن قومه، وقد ترك رجاّلً كان مَ 

فجعلوا یقولون: « !فهداكم اهلل ّلً َل أجدكم ضال   أ !األنصار یا معَّش » فقال: وجهه الغضُب 

فأغناكم  َل أجدكم عالةً  أ !راألنصا معَّش  یا» !نعوذ باهلل من غضب اهلل ومن غضب رسوله

 !األنصار معَّش  یا» !فجعلوا یقولون: نعوذ باهلل من غضب اهلل وغضب رسوله« !اهلل

= 
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هكذا:  "مام أمحداإل سندمُ "و "مسلم صحیح"و "بخاريال صحیح"ويف 

 وكنتم !ِّب كم اهللُفَ قنی فأل  وكنتم متفر   !فهداكم اهلل ِّب ّلً ال  أجدكم ُض  َل األنصار! أ عَّش مَ  یا»

 ،(٣)، ونحوه ألمحد عن أنس(2)ید بن عاصماهلل بن زَ  رواه عن عبد (1)«!ِّب فأغناكم اهلل عالةً 

 

                                                 

= 

ب اهلل وغضب فیقولون: نعوذ باهلل من غض« !بنی قلوبكم ف اهللُ فأل   أجدكم أعداءً  َل أ

ولو شئتم » قال: هعن  رسيفلام  ! لوأفَض  ن  قالوا: اهلل ورسوله أمَ « أّل جتیبون؟»فقال: ! رسوله

 وخمذوّلً  !یناكفآَس  وعائالً  !قناكفصد   باً ومكذ   !یناكفآوَ  َل نجدك طریداً  أ لقلتم فصدقتم:

  أ»قال:  !لوأفَض  ن  ه أمَ ورسولُ  فجعلوا یبكون ویقولون: اهللُ« !فنرصناك
 
من  وجدتم من َشء

أو  وادیاً  اُس لو سلك الن  كم إىل إسالمكم،لتُ هم عىل اإلسالم، ووك  فُ ، أتأل  ها قوماً دنیا أعطیتُ 

دثار، ولوّل  اُس عار والن عبكم، أنتم ِش وادیكم أو َش  ، لسلكُت أو شعباً  ، وسلكتم وادیاً شعباً 

فقال:  -حتت منكبیه  ألرى ماى إين  حت  -یه رفع یدَ  ثم   «!من األنصار امرءاً  لكنُت  اَلجرةُ 

 اُس الن  یذهَب  ون أنما ترَض  أ !نصاروألبناء أبناء األ !وألبناء األنصار !لألنصار هم اغفرْ الل  »

اهم، ى أخضلوا حُل حت   ى القومُ فبكَ « !اء والبعر، وتذهبون برسول اهلل إىل بیوتكم؟بالش  

 .!ونصیباً  اً ظ  ، وبرسوله َح اً ینا باهلل رب  م یقولون: رِض وانرصفوا وهُ 

، ثامن باب غزوة الطائف يف شوال سنة ،كتاب املغازي "حیحالص"يف  البخاريأخرجه ( 1)

فة قلوِبم  زكاة،كتاب ال "حیحالص"يف  مسلموأخرجه  .٧٣٣صـ، ٤٣٣٠ ر: باب إعطاء املؤل 

 مسند املدنی نی، "سندامل"يف  اإلمام أمحدوأخرجه  .٤28صـ، 2٤٤٦ ، ر:عىل اإلسالم ...إلخ

 .٥/٥٣٧، 1٦٤٧٠ ، ر:حدیث عبد اهلل بن زید بن عاصم املدين

 .2٥2-٣/2٥٠، 2٩٥8العنی والباء، ر:  باب "أسد الغابة"انظر ترمجته:  (2)

 .٤/21٠ ،12٠21مسند أنس بن مالك بن النَض، ر:  "سندامل"أخرجه اإلمام أمحد يف ( ٣)
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  (2)یدولعبد بن محَ  (1)وله
ِ
 .سعید  أِّب عن والضیاء

 هنعوذ باهلل من غضب اهلل ومن غضب رسولِ 

: فقال  "!نعوذ باهلل من غضب اهلل ومن غضب رسوله"فیقولون: 

فجعلوا  ...«لو شئتم لقلتم»قال:  "لوأفَض  ن  مَ أه اهلل ورسولُ "قالوا:  «؟جتیبون أّل»

یبة يف َش  بكر بن أِّب أبو رواه ."لوأفَض  ن  مَ أه ورسولُ  اهللُ"بكون ویقولون: یَ 

 .دري سعید اْلُ  عن أِّب (٣)"فهمصن  "

 هورسولِ هلل  وتاُن األرضِ مُ 

 يف يقهیالبَ رواه  «هورسولِ هلل  األرضِ  وتانُ مُ » :قال  :٨٣ احلدیث

 .(٤)وصوّلً مَ  اس عب   عن ابن "عبالش  "

 

 

                                                 

 .٤/11٥ ،11٥٤٧سعید اْلدري، ر:  مسند أِّب "سندامل"أخرجه اإلمام أمحد يف ( 1)

 .28٦، صـ٩1٥من مسند أِّب سعید اْلدري، ر:  "املنتخب من مسند عبد بن مَحید" (2)

، ٣81٥2 ، ر:، وما جاء فیهاغزوة حننی ،كتاب املغازي "فاملصن "َشیبة يف  أخرجه ابن أِّب( ٣)

 .سعید اْلدري عن أِّب، 1٤/٥28

عب"َل نجد هذه الروایة يف ( ٤)  ،كتاب إحیاء املوات "السنن الكْى"ولكن وجدناها يف  "الش 

یب، ثنا معاویة، ثنا سفیان، عن كر أِّب، بطریق ٦/1٤٣إلخ، ... یرتك ذمي حيییه باب ّل

األرض هلل ولرسوله،  موتانُ » :اهلل  عباس قال: قال رسول س، عن أبیه، عن ابنؤطا ابن

 .موصوّلً  شام مرفوعاً بن هِ  د به معاویةُ تفر  « فهي له ن أحیا منها شیئاً فمَ 
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 هورسولِ هلل  األرضِ  يُ عاد

ا عن هفی وه رواه «هورسولِ هلل  األرضِ  ُي عاد»: قال  :٨٤ احلدیث

 .(2)الً رَس مُ  (1)طاؤس  

لیس  هألن   ؛بال واملوات من البالدواجلِ  يحاروالص   املفاوزَ  ام خص  إن   أقول:

 وإّل   ،و  هسولورهلل  خالٌص  ٌك لمِ  هل  ك فذلكر، هالظا يف یدٌ  اهعلی ألحد  

 يفانت كوإن  ،هورسولهلل ا هل  ك والبیوِت  ورِ والد   ت واحلوطاِت املحال   فأرايض

 األرَض  كلِ مَ  ه ن  إ :ةالعز   رب   قوَل  "بورالز  "وقد سمعتم من  .كولَ  ر يلهالظا

 :تعاىل هقول يف ماينالتخصیص الز  ك اينكامل ذا التخصیُص هف ،(٣)األمم ورقاَب 

ور هظ یومُ  ن الیومَ كول ،أبداً هلل  األمرَ  مع أن   [1٩]اّلنفطار:  ْوَمئِذ  هللِِ﴾﴿َواأْلَْمُر یَ 

                                                 

، ٣٠8٩حرف الطاء، من اسمه طاؤس وطخفة، ر: "هتذیب التهذیب"انظر ترمجته:  (1)

٤/1٠٠ ،1٠1. 

إلخ، ... یرتك ذمي حيییه باب ّل ،كتاب إحیاء املوات "السنن الكْى"أخرجه الَبیهقي يف ( 2)

لكم من بعد،  ثم   ،األرض هلل ولرسوله عادُي : »اهلل  س قال: قال رسولؤعن طا، 1٤٣/٦

باب  "جكتاب اْلرا"وأخرجه اإلمام أبوسف يف  .«هااألرض فله رقبتُ  من موتانِ  ن أحیا شیئاً فمَ 

، لح والعنوة وغرمهافصل: يف موات األرض يف الص  ، يف قسمة الغنائم إذا أصیبت من العدو

 ،لكم من بعد ثم   ،عادي األرض هلل وللرسول»: عن طاوس قال: قال رسول اهلل ، ٦٥صـ

 .«بعد ثالث سننی حقٌّ  ولیس ملحتجر   فهي له، میتةً  ن أحیا أرضاً فمَ 

 .1٦٩ـيف النبوة واإلیامن باألنبیاء، ص ٦الباب  "حتفه إثنا عّشیة"انظر: ( ٣)
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 األرَض  "يالبخار صحیح" يف وصَف  جرمَ  ّل ،ىعووانقطاُ الد   ةاحلقیق

 :احلدیث اآلِت يف وهو؟ هوأین  ،هورسولِ هلل ا بأَّن   ،َتصیص بال

 هولرسولِ هلل  األرُض 

عن  يالبخاررواه  «هرسولِ ولهلل  األرَض  ن  أعلموا ا» :قال  :٨٥ احلدیث

 .(1)العرب ةود من جزیرهباب إخراج الی "حیحالص   اجلامع"اد من هاجل يف هریرة  أِّب

 العرب ودّیانُ  النّاسِ  مالُك   النبي  

 ،هلبعض أقارب  هیستغیث ب (2) املازين ىاألعش  هأتا :٨٦ احلدیث

 ا:هطلعُ مَ  ةً عربی ةً منظوم هوأنشدَ 

انَ ود الن اسِ  یا مالَك "  "!العرب ی 
 

 .سمع شكواه بعدما  أشكاهف

                                                 

اهكذا يف نسخة اإلمام، ( 1)  زیة واملوادعة،كتاب اجلف التي بنی أیدینا، "صحیحال"يف نسخة  أم 

قال: بینام  هریرة  عن أِّب، ٥2٧صـ، ٣1٦٧باب إخراج الیهود من جزیرة العرب، ر: 

دراس ى جئنا بیت املِ فخرجنا حت  «  ُّيودانطلقوا إىل»فقال:   نحن يف املسجد، خرج النبي  

كم من هذه أجلیَ   أرید أنهلل ورسوله، وإين   األرَض  موا، واعلموا أن  سلَ موا تُ أسلِ »فقال: 

 «.هلل ورسوله األرَض  فاعلموا أن   إّل  ه، وفلیبعْ  ن جيد منكم بامله شیئاً األرض، فمَ 

 . 1/2٥٦، 1٩٦یثلثهام، ر:  باب اَلمزة مع العنی وما "أسد الغابة"انظر ترمجته:  (2)
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 يثن ،(2)اءْمعّش ال ثنا أبو ،(1)يماملقد ر  كب بن أِّب ثنا حممدُ حد   :اإلمام أمحدرواه 

،  املازين]األعشى[  ي، ثنبعدُ  واحلي   (٤)املازين ةبن ثعلب عنُ مَ  ثني ،(٣)ةبن طیسل ةُ صدق

 .(٥)احلدیث... "!العرب انَ اس ودی  الن   َك مال یا" هفأنشدتُ   ي  النب قال: أتیُت 

 ثناحد   :(٧)"ثاراآل عاينمَ رشح " يف (٦)يجعفر الطحاو أبو األجل   امُ اإلم هوروا

 

                                                 

 .٧1، ٧/٧٠، ٥٩٧٣حرف املیم، من اسمه حممد، ر:  "هتذیب التهذیب"انظر ترمجته:  (1)

 . ٤٥1، ٩/٤٥٠، 81٧٦حرف الیاء، من اسمه یوسف، ر:  "هتذیب التهذیب"انظر ترمجته:  (2)

 . ٤/2٩٥، صدقة بن طیسلة-2881باب الصاد، ر:  "التاریخ الكبر"انظر ترمجته:  (٣)

 . ٧/٣٩٠، معن بن ثعلبة-1٦٩8باب املیم، ر:  "التاریخ الكبر"انظر ترمجته:  (٤)

، 2/٦٤٤، ٦٩٠2اص، ر: اهلل بن عمرو بن الع مسند عبد "سندامل"أخرجه اإلمام أمحد يف ( ٥)

 ه:فأنشدتُ   النبي   ين، قال: أتیُت األعشى املازِ  عن

 ان العربودی   اسِ الن  یا مالَك 
 

 من الذرب بةً ذر  لقیُت إين   
 

 يف رجب یها الطعامَ أبغِ  وُت غدَ 
 

 فخلفتني بنزاُ وهرب 
 

 أخلفت العهد ولطت بالذنب
 

 ملن غلب غالب   رش   ن  وهُ  
 

 .«غالب ملن غلب ن رش  وهُ » یقول: اهلل  قال: فجعل رسوُل 

، ٧٧٤1كتاب النكاح، باب النشور، حتت ر:  "جممع الزوائد "ه يف ووث ق اَلیثمي رجالَ 

٤/٤٣2. 

 .٥/٥1 "هدیة العارفنی"انظر ترمجته:   (٦)

 ه.٣21ويف  سنة توجعفر أمحد بن حممد الطحاوي  : ألِّب"عاين اآلثارمَ رشح " (٧)

= 
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 .(2)متناً و نداً َس  هنحو هآخر ىلإ...معّش  ثنا أبو ،يمثنا املقد ،(1)دودا أِّب ابن

 بن نومن طریق عَ  (٤)"(٣)هسندزوائد مُ " يفاإلمام  ابنهلل ا عبد نُ اب هوروا

، هبعدَ  ُي واحل املازين ةثعلب ابن عنُ مَ  يثنحد   ،ةلسیبن ط ةعن صدق (٥)مس بن احلسنهك

 .هركفذ ،... ىقالوا: ثنا األعش

                                                 

= 

 . (٤٣صـ "الرسالة املستطرفة". و2/٥٩1 "كشف الظنون")

 .8/٦٤٩ ،الْلس-2٣٤٠ر:  "سر أعالم النبالء"انظر ترمجته:  (1)

، 11٥، ٤/11٤، ٦8٧2إلخ، ر: ... باب روایة الشعر ،الكراهة كتاب  "رشح معاين اآلثار" (2)

 ه:فأنشدتُ   النبي   ى املازين قال: أتیُت أعَش  عن

 ان العربودی   اسِ الن  یا مالَك 
 

 من الذرب ذربةً   لقیُت إين   
 

 يف رجب الطعامَ  تعبهاأ خرجُت 
 

 أخلفت العهد ولطت بالذنب 
 

 غالب ملن غلب رش   وهن  

 .«غالب ملن غلب رش   وهن  »قول: ی اهلل قال: فجعل رسول 

الرمحن عبد  بن حنبل اإلمام أِّب محد بن حممدأاهلل بن  لعبد :والدهل "زوائد عىل مسند" (٣)

 ه.2٩٠ سنة تويف   ،الشیباِّب احلافظ البغدادي

 .(٣٦٣، ٥/٣٦2 "هدیة العارفنی". و2/٥٥٦ "كشف الظنون")

نعثر هذه الروایة عن  . َل٣2٣ـ، ص128 الشعر، ر:باب ما جاء يف  ،كتاب األدب "زوائدال" (٤)

ثنا أبو بن كهمس، ولكن وجدناها عن طریق حممد بن أِّب نعو عّش مَ  بكر املقدمي، حد 

ثني صدقة بن طیسلة، حد    .ين، واحلي بعدثني معن بن ثعلبة املازِ الْاء، حد 

 .28٧، ٦/28٦ ،٥٤1٥حرف العنی من اسمه عون، ر:  "هتذیب التهذیب"انظر ترمجته:  (٥)
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 يف هروا هأن   (1)"ةاإلصاب" يفأن الش   حافظُ  هعزاهلل ا عبد يعنأ ،هوإلی :قلُت 

 أیضاً  هنفِس  (٣)"املسند" يف هآر قد -هل تعاىل هللُا فرغَ -الضعیف  ، والعبدُ (2)"وائدالز  "

 .!احلمدهلل و ،ام سمعَت ك

من طریق اجلنید  (٦)مهل  ك ،(٥)عاصم   ِّبأ وابنُ  (٤)نكالس   وابنُ  يوغَ البَ  هوروا

، (٧)ةنضل هعن جد   هعن أبی يصل احلرمازَّنف بن یربن طُ  ةبن نضل ةروذأمنی بن  ابن

م یقال همن عن رجل   ةنضل هعن أبی ةذرو أِّب يثن ،أمنی ي أِّبثنحد   :هعن يوغَ البَ  ولفظُ 

 ىی أتفخرج حت   :هفیو ةَ ر القص  كفذ ،ر بن األعوَ  هللا دعب هواسمُ  ،ىاألعش :هل

 .(8)احلدیث... "!العرب انَ اس ودی  الن   َك مال یا" :یقول نشأأو هب فعاذَ   ي  النب

                                                 

 .٩، ٤/8، ٤٥٥٣ :رحتت  حرف العنی املهملة، "اإلصابة" (1)

 .٣2٣ـ، ص128 باب ما جاء يف الشعر، ر: ،كتاب األدب "زوائدال" (2)

 .2/٦٤٤، ٦٩٠2 ، ر:اهلل بن عمرو بن العاص مسند عبد "املسند" (٣)

 .٥/٣2٠ "هدیة العارفنی"انظر ترمجته:  (٤)

 .٥/٤٧ "هدیة العارفنی". و1/18٩ "األعالم"انظر ترمجته:  (٥)

، 121٥، ر: نضلة بن َّنصل احلرمازي  "األحاد واملثاين"يف  عاصم ِّبأابن أخرجه  (٦)

سلمة احلنفي، قال: وكان ثقة، نا اجلنید  الرمحن أبو اهلل بن عبد عبید، بطریق ٤2٣، ٤22/2

 .ه نضلةبن أمنی بن ذروة بن نضلة بن َّنصل احلرمازي، عن أبیه، عن جد  

 .٣٠٥، ٥/٣٠٤، ٥22٥النون والضاد، ر:  باب "أسد الغابة"انظر ترمجته:  (٧)

، ر: عبد اهلل بن األعور األعشى املازينباب العنی،  "معجم الصحابة"أخرجه الَبَغوي يف  (8)

1٤، ٧٤٦ /118 ،11٩. 
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 يف، وةدیعدبار بأسانید كِ ال ةمن األئم   ذا رجالً كاجللیل  ذا احلدیَث هروی 

 انَ ودی   اسِ الن   َك مال یا"وقال:   بيبالن   ذَ عا  ىاألعش أن   :هأخر لفظُ  طریق  

 .!موسل   كوبارَ  علیَك  تعاىلهلل ا صىل   "!العرب

ن مَ  ي: ابعث معِ فقال  بن عوف املزين (1)احلارُث   أتاه :٨٧ احلدیث

احلارث  عشرة هب فغدرَ  ،أرسل معه رجالن من األنصارف ،جارٌ  هفأنا ل كیندِ  ىلإ یدعو

 :انال حس  فق، هقتلوف

 هجارِ  ةِ ر بذم  ن یغدحاِر مَ  یا
 

 منكم فإن  حممدًا ّل یغدر 
 

من  كب ذٌ عائ حممد! إين   وقال: یا ،ياألنصار َي وودِ  ،فاعتذر فجاء احلارُث 

 .انلسان حس  

  ي  النب ىتأ وف  بن عَ  احلارَث  ن  أ (٣)مصعب يعم   يثنحد  (2)ارك  بن ب الزبرُ 

 .(٤)هركفذ ،...

                                                 

 .1/٦2٩، ٩٤1حلاء واأللف، ر: باب ا "أسد الغابة"انظر ترمجته:  (1)

 .1٣8، ٣/1٣٧، 2٠٥٥حرف الزاي، من اسمه الزبر، ر:  "هتذیب التهذیب"انظر ترمجته:  (2)

 .1٩٣، 8/1٩2، ٦٩٦٣حرف املیم، من اسمه مصعب، ر:  "هتذیب التهذیب"انظر ترمجته:  (٣)

بر:  نقاًل عن الزبر. ،1/٦8٣، 1٤٦٥ :رحرف احلاء املهملة، حتت  "اإلصابة"انظر: ( ٤) وقال الز 

ي مصعب أن   ثني عم   ،كن یدعو إىل دینِ معي مَ  فقال: ابعْث   ارث بن عوف أتى النبي  احل حد 

 ان:احلارث فقتلوه، فقال حس   به عشرةُ  معه رجالن من األنصار، فغدرَ  فأرسَل  !فأنا له جارٌ 

ةِ مَ  یا حارِ   هجارِ  ن یغدر بذم 
 

داً    ّل یغدر منكم فإن  حمم 
 

ان بك من لسانِ   عائذٌ إين   !دفاعتذر، وودى األنصاري  وقال: یا حمم فجاء احلارُث   .!حس 
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 هللا سولعوذ برحايب یالّص 

ان ك هأن   : يدرالبَ  (1)مسعود عن أِّب "مسلم صحیح" يف :٨٨ احلدیث

 !هللا ، فقال: أعوذ برسولهیَضب فجعَل  قال: !هللفجعل یقول: أعوذ با هیَضب غالمَ 

 .(2)هقال: فأعتق «هعلی كمن علیك رُ أقدَ  ـل هُ لَ  هلل!وا»:  هللا رسوُل  فقال ،هكفرت

 من احلیاء نصیٌب  كانحیح، إن ث الص  ذا احلدیهراز طِ  انظر إىلاحلمد هلل! 

من  ذا احلدیُث هم ماذا یقیم أعلَ  هللُاو ،وَتوت هفیی تنغمس حت   ةابیهللو حمل   فال

، مهلرصاخ اً كافی هلل برسول ا هان استعاذتُ ك، مقلوُِب  املرىض عىل الط امات

هلل یستعیذ با ظل   هن  إ" : هنفُس  يدرمسعود البَ  أبو قال، بل لكذ عىلقترص ی وَل

 ةَ اّلستعاذ سمعَ  امل   :قال العلامء ."هیتُ فخل   هلل ا برسول ی استعاذَ حت   هخل  أ فلم

 .هیدَ  ف  كف هفؤادَ  هلل ا حمب ُة رسول وغشیْت  هلل ا برسول

اإلنسان  ةُ عاد ذا، وجرْت كر تؤث   َل ةً انت معتادكا ملِ  وىلاألُ  ةَ لمكال ن  إ أقول:

هلل با ةِ اّلستعاذ عنیُ   بيبالن   ةُ فاّلستعاذ ، وإّل  ةدالعا يف قوعاً وُ  أقل   وهبام  رَ ن یتأث  أب

،  يبالن   وإجالُل    احلدیث  ىو معنهذا ه ،تعاىلهلل عن إجالل ا ٌئ و ناشهام إن     

ی حت   هدرجتُ  ةابیهالو مذهب عىلانت كوإن  ،-هللا بحمد-  .كی الّش  تتعد 

                                                 

 .1٠٧٥، ٣/1٠٧٤ ،182٧ :رحرف العنی، باب عقبة،  "اّلستیعاب"انظر ترمجته:  (1)

، ٤٣٠٩إلخ، ر: ك ...باب صحبة املاملی ،كتاب األیامن "صحیحال"أخرجه مسلم يف ( 2)

 مسعود. عن أِّب، ٧٣1ـص
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عن اإلمام  (2)"هفمصن  " يف (1)اقالرز   عبدُ  نفَسه ذا املعنیهوروی  :٨٩ احلدیث

برص  إذ !هللبا أعوذ :و یقولهو هیَضب غالمَ  قال: بینا رجٌل   يرصسن البَ َح 

العبد، فقال   عنوخىل   هید يفان ك ما ىفألقَ  !هللا فقال: أعوذ برسول هلل ا برسول

هُ لَ  !هللا واأمَ »:  النبي   جل: فقال الر   «يمن   هب ن استعاذَ مَ  أن یعاذَ  أحق   ـل 

 .(٣)هللا هِ لوج و حرٌّ هف !هللا رسوَل  یا

 هبأن   َح ْص   هفإن   ثر؛كأ سأالر   ىلع ارتفع املاءُ دیث ذا احلِب !هلل احلمد قول:أ

  َفوراً  الثاين عىل هكَ ل، وإمسااألو   عىل هكِ إمسا ظ عدمَ نی، وّلَح اّلستعاذتَ  سمع، 

 َت كأرش كإن   :للعبد  قل النبي  ی َل (٤)!اهوطرد ةابیهوان الوهَ  عىلأسفا  ن یاكول

 ذاه ما! و؟ْكاأل كّش  ال هذا ما": هدِ قل لسی  ی وَل !هللا ونمن دُ  ِِّب  حیث استعذَت 

 ترىَض  أ! ؟ِِّب  ةباّلستعاذ تاممُ هاّل هذا ذاا؟! وملِ هللبا ةرتاث باّلستعاذكا عدمُ 

 ذاه عىله حَ صن بل "!هأسفاوا  ؟!... هللبا ةباّلستعاذ ترىَض   وّلِِّب  ةباّلستعاذ

                                                 

 .٥/٤٥٧ "هدیة العارفنی"انظر ترمجته:  (1)

 ه.211 سنة املتوّف  ، نعاينام الص  الرزاق بن مُه  لإلمام عبد "فاملصن " (2)

 (.٥8٠، 2/٥٧٩، و1/٤٥٥ "كشف الظنون")

، 1٧٩٥٧كتاب العقول، باب َضب الن ساء واْلدم، ر:  "املصن ف"الرزاق يف  أخرجه عبد (٣)

 تفعل لو َل !والذي نفس بیده: »يف آخره قالف اهلل  رسولعن  عن احلسن، ٤٤٦، ٩/٤٤٥

 «.ارالن   ك سفعَ وجهُ  لواقعٌ 

 إىل املفعول، أي: كوَّنا مطرودًة. ( أضیف املصدرُ ٤)
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 ةَ اّلستعاذ قد أقر  ف ، فضالً عن إكفارمها،يمن   كبذل أحق   عاىلت هللَا أن  ب نصیحًة طی بةً 

 .بالقبول أحق  هلل با ةُ اّلستعاذ :ام قالوإن   ، هب ةبعد اّلستعاذ ةَ اإلعاذ وأقر   ،هبنفس

ب الكاذِ  ةابیهین الودِ  كتاِب  قدرَ   ادُق الص   هللا رسوُل  قدرَ  ام !هلل احلمد

ى  يینبغ ّلً أو  " :ةابیهالو إمامُ  هفیتب ك، یةانهإ شد  أ هانَ هأبل  ،"اإلیامن ةتقوی"بـ املسم 

 ،ائددالش   عند واألنبیاءَ  َخ یینادون املشا اسِ الن   ثرُ كأف والتوحید، كالّش   ىم معنهَ فیُ  أن

 (1)"شخْ بَ  عل" :رُ َخ اآلو "يبالن   عبد" هابنَ  همأحدُ  يیسم   ،م احلوائَج هویطلبون من

 هیفعل ما ةوباجلمل .النبفُ  ةاملصیب عند النٌ فُ ویستعیذ  ،"ینالد   يغالم حم" :الثالثو

 باألولیاء واألنبیاء، ذلك كل   یفعل املسلمون األدعیاء ،مهبأصنام كنادِ ون اَلكاملّش

عون اإلسالم، صدَق  ُكوَن﴾ إِّل   ِمُن َأْكَثُرُهْم بِاهلل﴿َوَما ُیؤْ یقول:  إذ هللُا وید  ّْشِ  َوُهم م 

 .اهـ خمترصاً  (2)[1٠٦ ]یوسف:

دفع البالء أم جل أل الن  بفُ  ةُ ل اّلستعاذه :ءلدافع البال ةَ فاوّلء الن  هوا اسئل

 ل
 
 .!یعتدون قومٌ  ةَ ابیهن الوكول !ر؟آَخ  يشء

                                                 

ون ِبا أهُل  (1) ، وهذا من ضمن األسامء التي یسم  اَلند والباكستان وبنجالدیش  أي: هبُة علٍّ

 "خْش إمام بَ "و "خْش نی بَ حَس "و "خْش رسول بَ "و "خْش نبي بَ "أوّلَدهم، ونحوها 

السن ة  ز يف هذه التسمیة بنی أهلیالكثرة، ولیس هناك التمی ذلك من األسامء وغر

ة بـ ارم املسلول عىل َمن أنكر "والروافض، واهلل تعاىل أعلم. ويف املسألة رسالة مسام  الص 

سول التسمیَة بعبد الن بي وعبد ث مسند الوقت الشیخ عابد الس  ال  للع "الر  ندي مة اإلمام املحد 

 .حالن یني دَ زَ  املدين، شیخ الشیخ أمحد

 .1٩ـك، صيف بیان التوحید والّش   1الباب  "تقویة اإلیامن" (2)



 252 الباب الثاني

 نا ث بنبيّ يستغی بعريُ ال

مع  ا جلوساً ن  ك :قال  (1)يارعن َتیم الد   هماج روی ابنُ  :٩٠ احلدیث

فقال  ،هلل ا رسول ةِ امه عىل ی وقَف حت   ویعدُ  بعرٌ  أقبَل  إذ هلل ا رسول

 اذباً ك ُك ن تإ، وكصدقُ  كفل صادقاً  ُك ن تإف !نْ كاس البعرُ  اُّي  أ»: هلل ا رسوُل 

فقلنا:  «ناّلئذُ  نا، ولیس بخائب  ذَ ن عائم  أقد  تعاىل هللَ ا ن  أمع  !كذبُ ك علیكف

، هحلمِ  لِ كأو هنحرِ ب هلُ هأ م  ه قد ذا بعرٌ ه»ذا البعر؟ فقال: هیقول  ماهلل! ا رسوَل  یا

 :قال وأ- هصاحبُ  أقبَل  ذإ كذلكفبینا نحن  «كمبنبی   م، واستغاَث همن رَب هف

ا، ِب فالذَ  هلل ا رسول ةامه ىلإ، عاد م البعرُ هلیإ  نظرَ یتعادون، فلام   -هصحابُ أ

، فقال كی بنی یدَ ّل  إ هنلق ام، فلمی  أ ةِ ثالث منذ رَب هنا ذا بعرُ ههلل! ا رسوَل  فقالوا یا

 :«یقول؟ قال:  ماهلل! ا رسوَل  : یاافقالو «!ةُ ایكالش   فبئسِت  يل  إو كُ یش هن  إا م  أ

َ  هن  إیقول: » ، إلكوضع المَ  ىلإیف الص   يف هعلینتم حتملون ك، وحواّلً أم كمنِ أ يف رِّب 

َ كَ ، فلام  ءفاوضع الد  مَ  ىلإرحلتم  ءُ اتان الش  كذا إف  الً إبِ  منه هللُم اكاستفحلتم، فرزق ُْ

ان كهلل وا : قدافقالو «هل حلمِ كأو هرحنَ متم بمه ةاْلصب ةسن  ال هذه هتكدرأ ، فلام  ةً سائم

قالوا: ف «هالح من موالیالص   كاململو ءُ جزاذا ه ما»: فقال هلل! ا رسوَل  یا كذل

 م فلمكب قد استغاَث  !ذبتمك»: ، فقال هننحر وّل هنبیع ا ّلن  إفهلل! ا رسوَل  یا

َُ  هللَا ن  إم، فكمن ةمحبالر   وىلأَ نا أ، وهتغیثو  يفا هنَ كسمن قلوب املنافقنی، وأ ةَ محالر   نز

                                                 

سر "ملتقطًا. و ٤2٩، 1/٤28، ٥1٥ باب التاء والالم واملیم، ر: "أسد الغابة"انظر ترمجته:  (1)

 .٣/٤٤٦َتیم الداري، -٣18 ر: "أعالم النبالء
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 نت حرٌّ أف !انطلق البعرُ  اُّي  أ ای»وقال:  مهدر ةئم بمهمن  هفاشرتا «املؤمننی قلوب

دعا فقال:  ثم   «!آمنی»: ، فقال هلل ا رسول ةامه عىل ىفرغَ  «!تعاىلهلل ا هِ لوج

یقول  ماهلل! ا رسوَل  ، فقلنا: یا ىكَ فب ةَ ابعالر   دعا ثم   «!آمنی»فقال:  دعا ثم   «!آمنی»

 !: آمنی، فقلُت ن خراً آسالم والقر! عن اإليبا الن  ُّي  أ هللُا كقال: جزا»: قال ؟ذا البعره

 م  أ عَب رُ  هللُا نَ كقال: س ثم  
قال:  ثم   !: آمنی، فقلُت يعبِ رُ  نَت كام سك ةمالقیا یومَ  كتِ

 م  أماء دِ  هللُا حقنَ 
 هللُا جعَل  ّل ال:ثم  ق !: آمنی، فقلُت يمِ دَ  ام حقنَت كا هئاعدأمن  كتِ

َْ أ، وهذه يا ومنعنهعطانیأف َرِّب   سألُت  صاَل اْلِ  هذه ن  إف ؛یُت كا، فبهبینَ ها َس أب  ينخ

 هوردأذا ك (1)«ائنكو ه بام ی القلمُ یف، جرَ بالس   يتم  أفناء  ن  أ هلل عن ا  جْیُل 

                                                 

إلمام ]ا "ممصباح الظال"ن أخرجه يف ولك "ماجه سنن ابن"َل نعثر عىل هذه الروایة يف  (1)

تغاثة اس [٦8٣ سنة املتوّف   ،عبد اهلل حممد بن موسى بن النعامن املراكيش ث الفقیه أبواملحد  

ا كن  قال:  َتیم بن أوس الداري  عن، 1٩1 -18٩، وشكایته إلیه، صـاجلَمل بالن بي 

فقال ، فَرَغا رسول اهلل  هامةِ  عىل ى وقَف یعدو حت   بعرٌ  إذ أقبَل  مع رسول اهلل  جلوساً 

فعلیك  كاذباً  وإن تُك  ،كفلك صدقُ  صادقاً  فإن تُك  !ا البعر اسكنأُّي  » :له رسوُل اهلل 

ما یقول  !اهلل یا رسوَل  :فقلنا« !ناّلئذُ  ولیس بخائب   ،ناعائذَ  نَ تعاىل قد أم   اهللَ  مع أن   !ككذبُ 

بنبیكم  منهم واستغاَث  فهرَب  ،ره وأكل حلمهحنَه بأهلُ  قد هم   هذا بعرٌ » :فقال ؟هذا البعر

 » اهلل  رسولِ  إىل هامةِ  عادَ  إلیهم البعرُ   نظرَ فلام   ،ه یتعادونأصحابُ  فبینا نحن كذلك إذ أقبَل

  َفقال  ،یك بنی یدَ ه إّل  فلم نلقِ  ،ام  أی   ثالثةِ  منذُ  نا هرَب بعرُ  !اهلل یا رسوَل  :فقالوا ،ِبا فالذ

: «  ه رِّبَ إن   :یقول» :قال ؟اهلل ما یقول یا رسوَل  :فقالوا« !فبئست الشكایة إيل   ه یشكوأما إن 

رحلتم إىل  تاءُ فإذا كان الش   ،وضع الكإلیف إىل مَ وكنتم حتملون علیه يف الص   ،كم أحواّلً يف أمنِ 

ُْ فلام   ،فاءوضع الد  مَ  نة الس   أدركته هذه فلام   ،سائمة كم اهلل منه إبالً فرزقَ  ،موهحلتُ  استفْ  ك

= 
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یب الرتغ"تاب ك يف  (1)ينذرالعظیم املُ  ین عبدالد   ُي كاحلافظ ز مامُ اإل هل عازیاً 

 .(٣)"(2)یبهوالرت

                                                 

= 

ما » :فقال  !قد واهلل كان ذلك یا رسول اهلل :فقالوا« !هوأكل حلمِ  ،اْلصبة مهمتم بنحره

فقال  ،ا ّل نبیعه وّل ننحرهفإن   !اهلل یا رسوَل  :فقالوا« !الح من موالیههذا جزاء اململوك الص  

: «محة من نزُ الر   اهللَ فإن   ؛محة منكموىل بالر  وأنا أَ  ،بكم فلم تغیثوه قد استغاَث  !كذبتم

ا یا أُّي  » :وقال درهم   منهم بمئةِ  فاشرتاه « ها يف قلوب املؤمننیوأسكنَ ،قلوب املنافقنی

« !آمنی» :فقال  اهلل  رسولِ  عىل هامةِ  افرغ« اهلل تعاىل لوجهِ  حرٌّ  ق فأنَت انطلِ  !البعر

 :فقلنا ى فبكَ  ابعةَ ا الر  رغَ  ثم  « !آمنی» :فقال الثالثةَ  ارغَ  ثم  « !آمنی» :فقال الثانیةَ  ارغ ثم  

بي عن اإلسالم والقرآن ا الن أُّي   جزاك اهللُ » :قال :قال ؟ما یقول هذا البعر !اهلل رسوَل  یا

 أم   رعَب  سكن اهللُ :قال ثم   ،آمنی :فقلُت  !خراً 
 :فقلُت  !عبيرُ  القیامة كام سكنَت  ك یومَ تِ

 :قال ثم   ،آمنی :فقلُت  !يدمِ  ا كام حقنَت ك من أعدائهتِ ماء أم  دِ  حقن اهللُ :قال ثم   ،آمنی

 ،ني هذه فأعطانیها ومنعَ ِّب  رَ  سألُت  هذه اْلصاَل  فإن   ؛فبكیُت  !هاها بینَبأَس  جعل اهللُ ّل

 َْ  .«إىل یوم القیامة بام هو كائنٌ  جرى القلمُ  ،یفتي بالس  أم   فناءَ  عن اهلل تعاىل أن   ين جْیُل وأخ

 .٤٧٣، ٥/٤٧2 "هدیة العارفنی"انظر ترمجته:  (1)

القوي  العظیم بن عبد حممد عبد الدین أِّب : للشیخ اإلمام احلافظ زكي"الرتغیب والرتهیب" (2)

 (.1/٣٣٥ "كشف الظنون")                           .وّف  سنة ست  وَخسنی وست مئةتامل ،رينذِ املُ 

إلخ، ...  خلق اهلل تعاىلالرتغیب يف الشفقة عىلكتاب القضاء وغره،  "الرتغیب والرتهیب" (٣)

حیاة "انظر:  ابن ماجه عن َتیم الداري. عن نقالً  .اري عن َتیم الد   ،1٤٥، ٣/1٤٤، 2٤ ر:

 ، نقاًل عن ابن ماجه عن َتیم الداري.1٦٥، 1/1٦٤باب الباء املوحدة، البعر،  "احلیوان الكْى
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 عىل ُت اقترص أو ،تصارلالخ نظراً  أكثَر األحادیث ْل صُت  الفقرأنا العبُد و

وعن  ،ةأعالم النبو   عىلعن أ حدیثاً  فیسالن   ذا احلدیُث هان ك وإذ ،اّلستدّلل حمل  

من  یُت رأ ،-ةوالتحی ةالأفضل الص   هآل عىلو هعلی- ةسالالر   ةجالئل معجزات حَض

 أن  » :من اإلسناد األعز   كنا ذلهاهاد واّلستناد هاّلستش حمل  و ،هبتامم هدَ سب إیراانملا

نَ  تعاىلهلل ا ه أن   مأعلَ هلل وا !العاملنی رب  هلل  احلمد «، ولیس بخائب  ّلئُذناناعائذَ  قد أم 

 !؟وى ذلكِس  ءالبال دافعُ  هو ما

 لعىل اهلل وعىل رسوله املعوَّ 

ر بن عمَ  ةبن سالمهلل ا عبد حاِّبالص   بنُ ا حاِّبُ قال الص   :٩١ احلدیث

، تل ببدر  وكان قُ  ي[،ارج  نال]رساقة بن حارثة  ابنةَ  تزوجُت ": (1)ي ماألسلَ 

أجد  ي درهم، فلمها مئتَ تُ من مكاَّنا، فأصدقْ  إيل   نیا كان أحب  من الد   شیئاً  صْب أُ  فلم

 هخْتُ فأ  النبي   فجئُت  ،عىل اهلل وعىل رسوله املعول :فقلُت  ،وقه إلیهاأُس  شیئاً 

 (2)«!كامرأتِ  رَ هم هللُا كمَ غنِ یُ أن  رجوأ» وقال: ة  رسی يف یاً غازِ   هبعثَ  .احلدیث...

 .!احلمدهلل و ،ام قال كان كف

                                                 

 .٣/2٦٦ ،2٩8٧باب العنی والباء، ر:  "أسد الغابة"انظر ترمجته:  (1)

، 2/٧٧٧ رسیة خَضة، أمُرها أبو َقتادة يف شعبان سنة ثامن، "املغازي"يف  الواقديأخرجه  (2)

 حدرد اهلل بن أِّب حثمة، عن أبیه، قال: قال عبد حممد بن سهل بن أِّب، بطریق ٧٧8

من  شیئاً  صْب أُ  ، فلمتل ببدر  وكان قُ  ي[،جارنال]ابنة رساقة بن حارثة  تزوجُت "مي: األسلَ 

عىل  أسوقه إلیها فقلت: أجد شیئاً  ي درهم، فلمها مئتَ تُ من مكاَّنا، فأصدقْ  إيل   نیا كان أحب  الد

ي : مئتَ قلُت « ؟إلیها قَت كم ُس » ه فقال:فأخْتُ   النبي   فجئُت  ،اهلل وعىل رسوله املعول

= 
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 ةسالم و ابنُ هو ،حدرد أِّب عن ابن (1)دمر بن واقِ حممد بن عُ  ةالثق اإلمامُ رواه 

 ،(٣)"الفتح" يف (2)اإلطالق عىلق املحق   اإلمامُ  هتوثیق عىل ، وقد نص  هلیإ هبسندِ  ور كاملذ

 

                                                 

= 

أعني يف  !اهلل رسوَل  فقلت: یا« لو كنتم تغرتفونه من ناحیة بطحان ما زدتم»فقال:  ،درهم

 أبعَث  ي قد أمجعت أنینك به، ولكن أعِ  وافقت عندنا شیئاً  ما: »اهلل  فقال رسول ،صداقها

 ك اهللُ یغنمَ   أرجو أنفإين   فیها؟ َترَج  ]يف رسیة[، فهل لك أن يف أربعة عّش رجالً  قتادةَ  أبا

وبعثنا إىل نا، وهو أمرُ  قتادةَ  بأِّب رجالً  عَّش  ةَ ا ست  فخرجنا فكن  ،: نعمفقلُت « َك هر امرأتِ مَ 

ساء تقتلوا الن  هار، وشنوا الغارة، وّلواكمنوا الن  یَل روا الل  غطفان نحو نجد فقال: ِس 

شاد"وانظر:  ....احلدیث "بیانوالص    ٤٩مُجاُ أبواب رسیاه ... إلخ، الباب  "ُسبل اَلُدى والر 

 .٦/18٥يف رسیة أِّب قتادة ...إلخ، 

 .1٠، ٦/٩ "ة العارفنیهدی"انظر ترمجته:  (1)

ین احلنفي  احلمید بن مسعود السیوايس ثم  السكندري كامل الواحد بن عبد حممد بن عبدهو  (2) الد 

زاد "و "األصول حتریر"فاته: من مصن ه. 8٦1وتويف  سنة  ٧٩٠امم، ُولد سنة اَلُ  املعروف بابن

یر للعاجز فتح القد"الساعاِت يف الفروُ، و ّلبن "بدیع النظام"يف الفروُ، ورشح  "الفقر

 "ح ملعات األنواراألفكار يف رش فواتح"واين يف الفروُ، نللَمرغی "اَلدایة"من رشوح  "الفقر

 (.٦/1٦٠ "هدیة العارفنی")                 ذلك. وغر "املسایرة يف العقائد املنجیة يف اآلخرة"و

الذي جيوز به الوضوء، كتاب الطهارة، باب املاء  "فتح القدیر للعاجز الفقر رشح اَلدایة" (٣)

ین حممد بن عبد للشیخ اإلمام كامل: ٦٩/1 اَلامم  الواحد السیوايس املعروف بابن الد 

 .(2/818 "كشف الظنون")                   إىل كتاب الوكالة.ه 8٦1احلنفي، املتوّف  
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 .(1)"منر العنی" يف هرناكوذ

 والَعفو وتثبيِت األقدامسول علينا باهلدایة الرّ  ةُ منّ 

یْ یرجتز َخ  ىلإ هٌ و متوج  هو (2)ُ وَ كبن األ انطلق عامرُ  :٩٣و ٩٢ احلدیث

 : اهلل ي رسولِ بنی یدَ 

 یناما اهتدَ  الل هم لوّل أنَت 
 

نا وّل وّل   نایصل   تصدق 
 

 ینالك أبقَ  ءً فدا فاغفرْ 
 

 علینا وألقنی سكینةً  
 

 یناقَ إن ّل وثب ت األقدامَ 
 

 ینااستغنَ  ك ماونحن عن فضلِ  
 

 (٤)"دودا سنن أِّب" يفو (٣)"ومسلم يالبخار يصحیحَ " يف ذا احلدیُث ه

 

                                                 

الة، باب األذان واإلقامة،  "العطایا النبویة يف الفتاوى الرضویة" (1) منر "رسالة كتاب الص 

 .٥2٧، ٥/٥2٦ "العنی يف حكم تقبیل اإلِباَمنی

 .122، ٣/121 ،2٧٠1باب العنی واأللف، ر:  "أسد الغابة" انظر ترمجته: (2)

 .٧12صـ، ٤1٩٦ باب غزوة خیْ، ر:، كتاب املغازي "حیحص  ال"يف  البخاريأخرجه  (٣)

 .8٠٤ـ، ص٤٦٦8 ْ، ر:باب غزوة خی ،كتاب اجلهاد والسر "حیحص  ال"يف  مسلموأخرجه 

 عن، ٣٦8صـ، 2٥٣8 ، ر:يف الرجل یموت بسالحهباب هاد، كتاب اجل "سنن أِّب داود" (٤)

ه فقتله، فقال علیه سیفُ  ، فارتد  شدیداً  ل أخي قتاّلً ُ قال: ملا كان یوم خیْ قاتَ مة بن األكوَ سلَ 

:  اهلل مات بسالحه، فقال رسول يف ذلك وشكوا فیه رجٌل  اهلل  رسول أصحاُب 

ثني عن أبیه فحد   ؟ُسألت ابنا لسلمة بن األكوَ  شهاب: ثم   قال ابن .«جماهداً  مات جاهداً »

 «.نیتَ ه مر  ، فله أجُر جماهداً  مات جاهداً  ،كذبوا: »اهلل  ه قال: قال رسولغر أن   ،بمثل ذلك
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 ُ بطرق  وَ كبن األ ةمعن سلَ  (٣)اهوغر (2)"اإلمام أمحد سندمُ "و (1)"يسائالن   سنن"و

من طریق  هروا (٥)أمحدو ،(٤)"صحیح مسلم"طر األخر من زیادات ، والش  ةیدعد

 .ُ وَ كبن األ ةمسلَ  هعن أبی (٦)ةمإیاس بن سلَ 

 (٧)"يارالس   إرشاد"من  همع رشح "يالبخار صحیح" حدیَث  رْ كولنذ

 ُ وَ كبن األ ةمعن سلَ  (8)یدعبَ  عن یزید بن أِّب) :خمترصاً  سطالينلإلمام أمحد القَ 

بن  یدأَس  وه (من القوم ، فقال رجٌل نا لیالً یْ فِس َخ  إىل  يبخرجنا مع الن  قال: 

                                                 

اجلزء ، ٣1٤٧ إلخ، رقم:... باب من قاتل يف سبیل اهلل ،كتاب اجلهاد والسر "سائيسنن الن "( 1)

 ُ.مة بن األكوَ سلَ  عن، ٣2، صـ٦

 .٥/٥٤٧، 1٦٥٠٣ ، ر:سلمة بن األكوُ، حدیث املدنینیمسند  "مسند اإلمام أمحد"( 2)

كتاب الشهادات، باب ّلبأس باستامُ احلداء ...إلخ،  "ْىالسنن الك"أخرجه الَبیهقي يف ( ٣)

 ُ.بن األكوَ  عن سلمة، 22٧/1٠

-8٠٧ـ، ص٤٦٧8 ، ر:ذي قرد وغرهاباب غزوة  ،هاد والسركتاب اجل "مسلم صحیح" (٤)

 .سلمة عن، 811

 .٥٥8-٥/٥٥٦، 1٦٥٣8 ، ر:بقیة حدیث ابن األكوُ مسند املدنینی، "سندامل"أي: يف  (٥)

 .1/٤٠٣ ،٦٣٠حرف األلف، من اسمه إیاس، ر:  "هتذیب التهذیب" انظر ترمجته: (٦)

 اْلطیبالدین أمحد بن حممد  شهابلفاضل : ل"صحیح البخاري رشحاري إرشاد الس  " (٧)

 ه. ٩2٣سنة املتوّف   "یةن  املواهب اللدُ "صاحب  ،افعيسطالين املرصي الش  القَ 

 (.1/٤٣٦ "نكشف الظنو")

 .٥/٤2٩یزید بن أِّب عبید املدين، -1٠٦٧ر:  "سر أعالم النبالء"انظر ترمجته:  (8)
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ق من إسحا وعند ابن (!كاتِ هینَ هُ من عنا سمِ أّل تُ  !عامر یا" :لعامر  ) (1)حضر 

 إىل همسر يفیقول  هلل ا رسوُل  سمعَ  هأن   :(2) يمر األسلَ هحدیث نرص بن د

 هأن   هفیف «كیهاتِ نَ هُ من  لنا دُ اْح ُ! فوَ كاأل بنا انزل یا»: ُ وَ كیْ لعامر بن األَخ 

 ان عامرٌ كو ،كبذل هأمرَ  يالذ وه   ًوم یقول، فنزل حيدو بالقَ شاعراً  رجال: 

 ینااهتدَ  ما هم لوّل أنَت الل  
 

 یناصل   نا وّلتصدق   وّل 
 

 كحق   يفنا لنا تقصرَ  اغفرْ  ي:أ ، ي  النب كبذل ُب واملخاطَ  (كل فداءً  فاغفرْ )

 (مهالل  ) :هوقول .تعاىل يالم للباركذا الهمثل  ر أن یقاَل یتصو   ّل إذ ؛كنرِص و

 مما اكتسبناه ناخلفنا وراءَ  ما ي:أ (یناأبقَ  ما) .المَ كا الِب ام افتتَح وإن   ،عاءَ د  ا الیقصد ِب َل

وأن  ي:أ (ت األقداموثب   ،ناعلی ةً ینكس)یلقنی  أن كل رب  وَس  ي:أ (ألقنیو) .ثاممن اآل

قالوا:  «ائق؟ذا الس  هن مَ »: هلل ا فقال رسوُل  ،العدو   (یناإن ّلقَ ) .األقدامَ  َت تثب  

 .«!هللا هیرمح»قال:  ،ُوَ كبن األ عامرُ 

 !لوال أمتعَتنا بههلل یا نبيَّ ا

قال:  «!كرب   َك ل غفرَ »فقال:  :ةمإیاس بن سلَ  ةوعند أمحد من روای

مر و عُ ه-وم من القَ  قال رجٌل  ،دَ هشاستُ  إّل   هخيص   إلنسان   هلل ا رسوُل  استغفرَ  وما

 یا نبي  " هل كئبدعا ةُ ادهالش   هل "وجبْت " :-"مسلمصحیح " يفام ك اب اْلط   بن

                                                 

 .2٤2-1/2٤٠، 1٧٠وما یثلثهام، ر:  باب اَلمزة والسنی "أسد الغابة"انظر ترمجته:  (1)

 .٥/٣٠٠، ٥21٣ر:  باب النون والصاد، "أسد الغابة"انظر ترمجته:  (2)
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 ةُ األخر لامُت كال هذه ونَ كت وینبغی أن .(1)"هع بلنا لنتمت   هیتَ أبقَ  "!هنا بلوّل أمتعتَ  !هللا

 ."!به نالوّل أمتعتَ ": مرعُ  قوُل  يهو ،كبالِ  عىل

بن  حممدُ  يثنحد  " :ام یلكند ذا الَس ِب سحاق احلدیَث إ ابنُ  ىورو

 سمعَ  هأن   هثَ حد   هأبا ، أن  (٣)يمر األسلَ هیثم بن نرص بن داَل أِّبعن  (2)احلارث بنیم هإبرا

                                                 

)عن  .2٥٣، ٩/2٥2 ،٤1٩٦، باب غزوة اْلیْ، حتت ر: كتاب املغازي "اريإرشاد الس  " (1)

قال: ه )( أن  مة بن األكوُ ُ )عن سلَ مة بن األكوَ مي موىل سلَ یزید بن أِّب عبید( األسلَ 

ید بن حضر )لعامر( فقال رجل من القوم(: هو أَس  نا لیالً یْ فِس إىل َخ  بي خرجنا مع الن 

بعدها نون  ا مضمومةٌ وّلمُه ین أُ ( ِباءَ !یهاتكعنا من هنَسمِ أّل تُ  !ُ )یا عامرمة بن األكوَ سلَ  عم  

 عن الكشمیهني: هنَ  ر هنة، وألِّب ذر  مفتوحة فتحتیة ساكنة مصغ  
 
 مضمومة   احدة  و یاتك ِباء

ه مي أن  . وعند ابن إسحاق من حدیث نرص بن دهر األسلَ "من أراجیزك" :أي ،وتشدید التحتیة

 ،ُمة بن األكوَ سلَ  وهو عم   ،ُلعامر بن األكوَ  ،یْیقول يف مسره إىل َخ رسول اهلل  سمعَ 

ه بذلك الذي أمرَ  هو ه ففیه أن   !یاتكلنا من هنَ ل یا ابن األكوُ فاحدُ نزِ اُ سنان: واسم األكوَ 

 وم یقول:و بالقَ حيدُ  عن الكشمیهني حداء )فنزَل  ( وألِّب ذر  شاعراً  رجالً  )وكان عامرٌ 

 یناما اهتدَ  وّل أنَت لَ  اللهم  
 

 یناقنا وّل صل  وّل تصد   
 

 ینالك ما أبقَ  فداءً  فاغفرْ 
 

 علینا وألقنی سكینةً  
 

 یناإن ّلقَ  األقدامَ  ِت وثب  
 

 ینابَ یح بنا أا إذا ِص إن   
 

 ینالوا علَ وبالصیاح عو  

."األدب"يف  -أي: اإلمام البخاري فعند املؤل   موصولةٌ  وهذه الروایةُ : -إىل أن قال القسطالين-

 .٧، ٧/٦، ٥8٩٠حرف املیم من اسمه حممد، ر:  "هتذیب التهذیب"انظر ترمجته:  (2)

 .1٠/٣٠٠، 8٧12باب الكنى حرف اَلاء، ر:  "هتذیب التهذیب"انظر ترمجته:  (٣)
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 .(1)هركفذ ،..."ُوَ كیْ لعامر بن األَخ  ىلإ هسرمَ  يفیقول  هلل ا رسوَل 

نا لو أمتعتَ هلل ا یا رسوَل  !هللوا وجبْت ": اب اْلط   بن : فقال عمرُ هفیو

 .(2)یداً هیْ شَخ  تل یومَ فقُ  "!هب

ثنا حد   سحاق:إ بطریق ابن (٣)"هسندمُ " يفأمحد  اإلمامُ  وأیضًا روى

 احلدیَث  يیمیم بن احلارث الت  هثنا حممد بن إبرا ،إسحاق عن ابن (٥)ثنا أِّب ،(٤)یعقوب

 ،مر عُ  قوَل  وّل  بيالن   ر دعاءَ كیذ وَل بیاتاأل عىلاقترص  هید أن  بَ  ،ومتناً  سنداً 

 .أعلم تعاىلهلل وا ،بو األصوَ هذا ه ولعل   ،"لنا ذْ فخُ " :هقول انَ كم "لنا دُ فاْح " :هفیو

 هرسولِ إىل إىل اهلل ویتوُب الّصحابُة 

 ا اشرتْت أَّن  ":  ةدیقاملؤمننی الص   عن أم   "نیحیحَ الص  " يف :٩٤ احلدیث

 يف یدخله، فعرفُت  م عىل الباب فلمقا اهلل   رآها رسوُل فیها تصاویر، فلام   نمرقةً 

 "؟ماذا أذنبُت  !أتوب إىل اهلل وإىل رسوله  !اهلل رسوَل  یا :، فقلُت ةَ وجهه الكراهی  

علیها  ها لك لتقعدَ اشرتیتُ " :قلُت ؟ هذه النمرقة باُل  ما» :اهلل  فقال رسوُل 

                                                 

 .، نقالً عن ابن إسحاق1٥٤، 1٥٣، صـ٣اجلزء ، ...إلخ ذكر املسر إىل خیْ "السرة النبویة"انظر: ( 1)

 .، نقالً عن ابن إسحاق1٥٤، صـ٣اجلزء ، عامل الرسول وحامل الرایة ...إلخ "السرة النبویة"انظر: ( 2)

 .٥/2٩٦، 1٥٥٥٦ ، ر: مسند املكینی، حدیث نرص بن دهر عن الن بي "سندامل" (٣)

 .٩/٣٩٩، 8٠٩٠حرف الیاء من اسمه یعقوب، ر:  "هتذیب التهذیب"انظر ترمجته:  (٤)

 .1٤٥، 1/1٤٤، 1٩1حرف األلف من اسمه إبراهیم، ر:  "هتذیب التهذیب"انظر ترمجته:  (٥)
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بون، عذ  القیامة ی ور یومَ هذه الص   أصحاَب  إن  »: اهلل  فقال رسوُل  "هادَ وتوس  

 .(1)«املالئكةُ تدخله  ور ّلفیه الص   يالذ البیَت  إن  » :وقال «خلقتم وا مافیقال َلم أحیُ 

 ،ْر واجلَ القدَ  يفمون ل  كیت ةحابإذ جلس أربعون من الص   :٩٥ احلدیث

فقال:   ي  النب جْیُل  ى، أتالفاروق  مردیق وعُ الص   ر  كب م أبوهفیو

 ،غر خمرج   يف فخرج  ،حدثوا طریقاً م أإَّن   كتأم   ىلإ ْب هاذهلل! ا رسوَل  یا

 :ام تلك ةائعالر   ةاباحلدیث اجلذ   ألفاظُ  كوبعد ذل ،حدَث  مراً أ أن   ةُ حابواستشعر الص  

ان احلامض، م  ب  الر  بحَ  أام تفق  أن  ك ،هوجنتا ةً متورد ،هلونُ  م ملتمعاً هعلیوخرج 

هلل ا بنا إىلتُ » ا:م فقالوهعَ وأذرُ م هف  كُ أ ترعد مهعَ ین أذرُ حارِس  هلل ا رسول ضوا إىلهفن

َْ  رواه. احلدیث... «هورسول  .هلل ا رسول وىلمَ  وبان عن ثَ  (2)"بركال" يف اينالط

                                                 

، 21٠٥ ، ر:التجارة فیام یكره لبسه للرجالباب  البیوُ،كتاب  "حیحص  ال"يف  البخاريأخرجه ( 1)

 ،كتاب اللباس والزینة "صحیحال"يف  مسلموأخرجه  .املؤمننی  عن عائشة أم  ، ٣٣8صـ

 عن عائشة.، ٩٤٤صـ، ٥٥٣٣ ، ر:صورة تدخل امللئكة بیتًا فیه كلب وّل ّلباب 

عن ثوبان قال: ، ٩٦، 2/٩٥ ،1٤2٣باب الثاء، من غرائب مسند ثوبان، ر:  "املعجم الكبر" (2)

، فنزل مر فیهم أبو بكر وعُ  ،ینظرون يف القدر واجلْ من الصحابة اجتمع أربعون رجالً "

 تك فقد أحدثوا، فخرج علیهم يف ساعة  خرج عىل أم  ا !حممد فقال: یا وح األمنی جْیل الر  

ام تفقأ وجنتاه كأن   ةً ه متورد  ونُ لَ  یكن خيرج علیهم فیها، فأنكروا ذلك منه، وخرج علیهم ملتمعاً  َل

هم عَ هم وأذرُ ف  ترعد أكُ  همعَ حارسین أذرُ  اهلل  ان احلامض، فنهضوا إىل رسولم  الرُ  ب  بحَ 

وح األمنی فقال: دتم لتوجبون، أتاين الر  كم إن كِ ىل لوْ أَ »فقال:  "!بنا إىل اهلل ورسولهفقالوا: تُ 

 «.فقد أحدثْت  !حممد تك یاج عىل أم  خُر ا
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 لغَ بمم ن -م هدیق والفاروق وغرَ والص   ةَ دیقالص   األحادیث أن   هذثبت ِب

 اسمَ  ،وبالت   اب قابلِ التو  هلل باسم ا ةوبالت   يفقرنوا  -وأربعنی صحابیاً  م أحداً هعددُ 

 يف ةَ وبالت   مع أن   ،كل ذلبِ األعظم قَ هلل ا ةُ خلیف بي  والن ، ةوبالت   ي  ْ نبكاأل هنائبِ 

: األسرُ  كفقال ذل  يبالن   هب أِت سراً أ أن   :دیثاحل يف وردَ و، تعاىلهلل ا األصل حق  

 «!هلهأل عرف احلق  » : ي  فقال النب !حممد إىل أتوُب  وّل !كإلی أتوُب  م إين  هالل  

 . (٣)د بن رسیععن األسوَ  وىور ،هحوصح   (2)مكواحلا (1)أمحد رواه

 وإىل رسولههلل إىل ا قةُ َد ّص ال

  ك  عب بن مالكعن  (٥)ومسلم (٤)يللبخار "نیحیحَ الص  " يف :٩٦ احلدیث

                                                 

 .عن األسود بن رسیع، ٥/٣٠٣، 1٥٥8٧رسیع، ر:  مسند املكینی، حدیث األسود بن "سندامل"أي: يف ( 1)

 .األسود بن رسیع  عن ٧/2٧2٩، ٧٦٥٤كتاب التوبة واإلنابة، ر:  "َركدتسامل"أي: يف ( 2)

 ."خيرجاه وَل ،هذا حدیٌث صحیُح اإلسناد"]وقال احلاكم[: 

هتذیب ". و1/22٩، 1٤٤ باب اَلمزة والسنی وما یثلثهام، ر: "أسد الغابة"انظر ترمجته:  (٣)

 .1/٣٤٩، ٥٤1 حرف األلف من اسمه أسود، ر: "التهذیب

ق أو وقف بعض ماله ...إلخ، ر: "صحیح البخاري" (٤)  2٧٥٧ كتاب الوصایا، باب إذا تصد 

من مايل  أنخلعَ  وبتي أنمن تَ  إن   !اهلل رسول یا": ، قلُت كعب بن مالك  عن ،٤٥٦صـ

 فإين  ": قلُت « لك مالك، فهو خرٌ  بعَض  لیكع ْك ِس مْ أ»قال:  "إىل اهلل وإىل رسوله  صدقةً 

 ."یْي الذي بخَ سهمِ  أمسُك 

 ٧٠1٦ كتاب التوبة، باب حدیث توبة كعب بن مالك وصاحبیه، ر: "صحیح مسلم" (٥)

 .12٠٥ -12٠٠صـ
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من  ن  إ! هللا رسوَل  یا»: نی ونَ كد القال لسی   هعلی هللُتاب اا مل   هأن   (1) ياألنصار

رشح  يارالس   إرشاد" يفو . «هرسول وإىلهلل ا إىل ةً قصدَ  ايلمن م نخلعَ أ أن يتوبتِ 

 .(2)"الالم" ىبمعن "إىل"ـف ،هلل ا ولرسولهلل  ةً خالص ةً صدق :أي :"يالبخار صحیح

ها َلا، ويف ید ابنتِ  ومعها ابنةٌ  اهلل  رسوَل  أتْت  امرأةً إن   :٩٧ احلدیث

 كِ س  أیَ »قالت: ّل، قال:  «هذا؟ زكاةَ  أتعطنیَ »من ذهب، فقال َلا:  غلیظتانِ  مسكتانِ 

 بي هام إىل الن  هام فألقتْ قال: فخلعتْ « ین من نار؟القیامة سوارَ  ِبام یومَ  اهللُ كِ رَ یسو   أن

بن هلل ا عن عبد (٥)يسائوالن   (٤)دودا وأبو (٣)أمحد رواه .ولرسوله ا هلل وقالت: مُه 

 .هفی مقاَل  ّل بسند    مروعَ 

 وقال:  ي  النب ىأت  ةبابلُ  ِّبأ عىل هللُتاب اا مل   :٩٨ احلدیث

من  نب، وأنخلعَ فیها الذ   قومي التي أصبُت  دارَ  أهجرَ  وبتي أنمن تَ  إن   !اهلل رسوَل  یا

 «من مالك لُث جيزُ عنك الثُ : »اهلل  إىل اهلل ورسوله، فقال رسوُل  مايل صدقةً 

                                                 

 .1٣2٤، ٣/1٣2٣ 22٠٥ حرف الكاف، باب كعب، ر: "اّلستیعاب"انظر ترمجته:  (1)

 .٩/٤٥8، ٤٤18 باب حدیث كعب بن مالك ...إلخ، حتت ر: ،كتاب املغازي "إرشاد الساري" (2)

 .مروعَ  عبد اهلل بن عن، 2/٥٩٤ ،٦٦٧٩ر: ، اهلل بن عمرو بن العاص مسند عبد "سندامل"أي: يف ( ٣)

 عن، 2٣٠ـ، ص1٥٦٣ ، ر:لباب الكنز ما هو؟ وزكاة احلُ  ،كاةكتاب الز   "ننس  ال"أي: يف  (٤)

 .مروعَ  اهلل بن عبد

 .مروعَ  عبد اهلل بن عن، ٣8ـص، ٥اجلزء ، 2٤٧٥، ر: لباب زكاة احلُ  ،كتاب الزكاة "ننس  ال"أي: يف ( ٥)



 265 الباب الثاني

َْ  رواه عن احلسنی بن ي رهاب الز  هِش  عن ابن (2)یمنعَ  وأبو (1)"بركال" يف اينالط

 فقلُت   هللا رسوَل  ، جئُت عل   هللُا ا تاَب قال: مل    هعن أبی (٣)ةبابلُ  سائب بن أِّب

 .(٤)هركفذ ،...هل

اٌت  األحادیُث  هذه ق مع التصد   يف إذ قرنَ  ؛ةابیهالو ُرؤوس عىلخمزیاٌت  طام 

. !ةغالبال ةاحلج  هلل و ،كذل بِلقَ   ي  والنب ،رم كاأل هبحبی اسمَ  تعاىل هللا اسم

دیق دنا الص  دین سی  هدینی إمام املشاأفضل األولیاء املحم   ةُ یل مقالذا القبِ هومن 

ین د  ال جالل ياملولو يالقو هللبا ا العارُف هاكح التي ، هل ركب ْ أِّبكاأل

                                                 

، ٥/٣2، ٤٥٠٩ر:  امُلنِذر أبو لبابة األنصاري، باب الراء، رفاعة بن عبد "املعجم الكبر" (1)

مسند املكینی، حدیث أِّب لبابة، ر:  "املسند"يف  اإلمام أمحدوأخرجه  .لبابة عن أِّب، ٣٣

1٥/٣٤، ٥٧٥٠2.

 عن، ٤٠٤، 1/٤٠٣، 12٠٧ر:  باب الباء، من اسمه بشر، "صحابةال رفةمع"أي: يف  (2)

اقوأخرجه  .لبابة أِّب ، هالرجل یعطي ماله كل  كتاب الوصایا،  "املصن ف"يف  اإلمام عبد الرز 

 ،.٩/٧٤، 1٣٦٩٧ر: 

. 1/٣٩٩بن عبد املنذر،  بشر -٤٦2باب الباء والشنی، ر:  "أسد الغابة"انظر ترمجته: يف  (٣)

 .٦/2٦٠أبو لبابة، -٦2٠٥وكتاب الكنى، حرف الالم، ر: 

حرف الزاي، كتاب الزكاة من قسم األفعال، باب يف السخاء والصدقة،  "لكنز العام  "انظر: ( ٤)

وأخرجه اإلمام  نعیم. طب وأِّبعن نقاًل  ،٦/2٥2، 1٧٠2٩ر:  فصل يف آداب الصدقة،

 .بابةأِّب لُ  عن، ٦/2٣٧٧، ٦٦٥8، ر: تاب معرفة الصحابة ك "املستدَرك"احلاكم يف 
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بالّلً وأعتق  ىإذا اشرت دیَق الص   ن  إ :(2)"ياملثنو" يف -ياملعنو هس رس  د  قُ - (1)يومالر  

 بي الن   اببجن حََض ملا و  قال النبي ، : « َیُق قال الصد   «!ناما أرشكت : 

ووت  دنباگ  وك شووتفگ ام

و

 و  وتورب ركش شم ٓازاش نمو
(٣)

و

و

 : نحن عبدا ناحیتكقال 
 

و
 !كه لوجهِ أعتقتُ 

 

 .!كهِ لوج هأعتقتُ  اهلل! یا رسوَل  كالنا عبدان لكِ  ي:أ

 صدر تعلو نارُ  حدٍّ  ي  أ ، وإىلةابیهالو ل عفریُت لمَ یتمَ  ىدمَ  ي  أ إىل !ولینظر

 وطُ أجل فلیعرض َس  ل،طر األو  الش   يف  هكِ ْ ملالكاأل دیُق الص   همما قال ةجدیالن  

 اءُ امل، ولرش  العفریُت  لینفرَ  مر الفاروق مننی غیظ املنافقنی عُ ؤامل أمر ةسیاس

 يف هو؟ كذلأین و ار،ی َتمد الن  حت   يلوهالد  هلل ا ويل الشیخ عند من املقروء علیه

 :قفیالتوهلل وبا ،احلدیث اآلِت

 هه وخادمَ فكنُت عبَد  هلل ا كنُت مع رسول

 ةِ روای عىل حمیالً  (٤)"فاءاْلَ  ةإزال" يف يلوهالد  هلل ا ويل   یخنقل الش :٩٩ احلدیث

                                                 

 .٦/1٠٤ "هدیة العارفنی"انظر ترمجته:   (1)

 ه.٦٧2: مُلنال جالل الدین حممد بن حممد البلخي، ثم  القونوي املتوّف  سنة "كتاب املثنوي" (2)

 (.٦/1٠٤ "هدیة العارفنی". و2/٤8٧ "كشف الظنون")

 .٣٤وابه، صـالصدیَق وج اهلل  ب رسول، عاتَ ٦احلزب  "املثنوي" (٣)

: ٦٣، صـ2، اجلزء حكایات سیاسة فاروق األعظم  "إزالة اْلفاء عن خالفة اْللفاء" (٤)

 .ه11٧٦الدهلوي احلنفي، املتوّف  سنة  "شاْه ويُل اهلل"ألمحد بن عبد الرحیم املعروف بـ

 .(ملتقطاً  1121، 2/111٩، ٦٣2 ر: "فهرس الفهارس". و٣/٤٣ "إیضاح املكنون")
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مناقب  يف ةَضیاض الن  الر  "املستطاب  تاِب كوال ،(1)ّشإسحاق بن بِ  ةحذیف أِّب

 نُت كقد » املنْ: عىل هل ة  خطب يفقال  ؤمننی عمر الفاروق امل أمرَ  أن   :(2)"ةّشالعَ 

 .(٣)«هوخادمَ  هعبدَ  نُت كف ،هلل ا مع رسول

 ،(٤)"امفتوح الش  " يف وركاملذ ةحذیف أبو ذا احلدیَث ه روى أقول:

 ةمن أئم   هوغرِ  يرهاب الز  هِش  عن ابن (٦)"هفوائد" يف (٥)بن بّشان نیاحلَس  أبوو

 يف (٩)قانهأمحد الد   وأبو ،(8)"هیأمالِ " يف أیضاً  (٧)بّشان وابنُ  التابعنی،

                                                 

 .2٧٤، ٧/2٧٣ ،أبو حذیفة-1٦2٦ر:  "سر أعالم النبالء"انظر ترمجته:  (1)

ي "الریاض النَضة يف فضائل العّشة" (2) : ملحب  الدین أِّب جعفر أمحد بن حممد الطْي املك 

افعي، املتوّف  سنة   .(٦٩٩، 1/٦٩8 "كشف الظنون")                       .ه٦٩٤الش 

يف  ٩ الفصلحفص عمر بن اْلطاب،  املؤمننی أِّب يف مناقب أمر 2الباب  "النَضة الریاض" (٣)

 .٣1٥، صـ2اجلزء ، ذكر نبذة من فضائله 

ام" (٤)  .(2/22٧ "كشف الظنون".     )ه2٠٧: ملحمد بن عمر الواقدي، املتوّف  سنة "فتوح الش 

 .1٦٣، 11/1٦2ابن بّشان، -٣٩٥٧ر:  "سر أعالم النبالء"انظر ترمجته:  (٥)

 "الرسالة املستطرفة")  يف شعبان سنة َخس عّشة.تويف  : ألِّب احلسنی بن بّشان، "فوائد" (٦)

 .(1٦٣، 11/1٦2ابن بّشان، -٣٩٥٧ر:  "سر أعالم النبالء". و8٠الفوائد، صـ

 .٥/٥٠٣ "هدیة العارفنی"انظر ترمجته:  (٧)

 .ه٤٣2ي، املتوّف  سنة : ألِّب القاسم عبد امللك بن بّشان البغداد"مايلأ" (8)

 .(1/182 "كشف الظنون")

 .٥/2٧٥ "هدیة العارفنی"انظر ترمجته:  (٩)
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  يف يائكوالالل ،(1)"التاریخ" يفر كِ عسا وابنُ  ،"ياحلدیث زءاجل"

 

                                                 

حيیى ، بطریق 2٦٥، ٤٤/2٦٤ ،عمر بن اْلطاب ٥2٠٦ :رحتت  حرف العنی، "مشقدِ  تاریخ" (1)

 عمر بن ملا ويل   :ب قالالرمحن بن حرملة األسلمي عن سعید بن املسی   بن أیوب عن عبد

 إين   اُس ا الن أُّي  » :قال ثم   ،فحمد اهلل وأثنى علیه ،اهلل  عىل منْ رسول اَس ن  اْلطاب خطب ال

ه عبدَ  فكنُت  اهلل  مع رسول  كنُت وذلك أين   ،لظةً وغ ةً ي شد  كم كنتم تؤنسون من  أن   قد علمُت 

یف الس  بنی یدیه ك وكنُت  ﴾،ُمْؤِمننَِی َرُءوٌف َرِحیمٌ ـبِال﴿ :وكان كام قال اهلل ،هه وجلوازَ وخادمَ 

 فلم ،اس ملكان أمرهعىل الن   أقدمت إّل  و ،عنه فأكف   ين أو ینهاين عن أمر  یبعدَ  أن إّل  املسلول 

 ،وأنا به أسعد واحلمد هلل عىل ذلك كثراً  ،ي راض  وهو عن   اه اهللُ ى توف  حت   اهلل  أزل مع رسول

ن وكان مَ  ،اهلل  لبعد رسو اهلل  بكر الصدیق خلیفة رسول مع أِّب ذلك املقامَ  قمُت  ثم  

یه عىل یف املسلول بنی یدَ ه وكنت كالس  ه وجلوازَ خادمَ  فكنُت  ،لینه قد علمتم يف كرمه ورغبة يف

 اه اهللُى توف  أزل عىل ذلك حت   فلم ،وما أقدمت فأكف   إيل   یقدمَ  أن إّل   ،ِت بلینهاس أخلط شد  الن 

م وأنا أعلَ  ،إيل   كم الیومَ صار أمرُ  ثم   ،دوأنا به أسع واحلمد هلل عىل ذلك كثراً  ،ي راض  وهو عن 

كم فاعلموا أن   !إلیه ا صار األمُر فكیف به مل   ،إىل غره علینا واألمُر  كان متشدداً  :ه یقول قائٌل أن  

كم من حممد نبی   -بحمد اهلل- وقد عرفُت  ،قد عرفتموين وخَْتوين ،ي أحداً تستنبئون عن   ّل

 عىل َش نادماً  أصبحُت  وما ،قد عرفُت  ما 
 
 إّل   اهلل  عنه رسوَل  أسأَل  أن أحب   كنُت  ء

عىل الظاَل  إيل   إذ كان األمرُ  فاً اأضع ازدادْت وَّنا ِت التي كنتم تَر شد   واعلموا أن   ،هوقد سألتُ 

ي إىل خد   ِت تلك واضعٌ بعد شد   وإن   ،موُّي  للمسلمنی لضعیفهم من ق واألخذُ  ،واملعتدي

 أميَش  يف أحكامكم أن ءٌ منكم َش كان بیني وبنی نفر   إن ،فاففاف وأهل الكاألرض ألهل العَ 

ها سكم بكف  وأعینوين عىل أنفُ  !باد اهللعِ  یني وبینه فاتقوا اهللَفینظر فیام بَ  ،منكم ن أحب  معه إىل مَ 

 ين اهللُ صحیة فیام وّل  ر وإحضاري الن هي عن املنكَ وأعینوين عىل نفس باألمر باملعروف والن  ،يعن 

= 
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 يل  ملا وُ  : ب بن حزنبن املسی   (2)دنا سعیدسی   عن أفضل التابعنی (1)"ةالسن   تابك"

قال:  نى علیه، ثم  وأث اهللَ محدَ  عىل منْ رسول اهلل  بن اْلطاب خطب الناَس  عمرُ 

مع  كنُت  ، وذلك أين  وغلظةً  ةً شد   يسون من  ونِ أنكم كنتم تُ  علمُت  إين   !اسا الن  یا أُّي  

 ُمْؤِمننَِی َرُءوٌف َرِحیٌم﴾ـ﴿بِالوكان كام قال اهلل:  ،هه وخادمَ عبدَ  وكنُت  رسول اهلل 

 عن أمر   نهاينأو ی ين أن یغمدَ إّل   ،یف املسلولیه كالس  بنی یدَ  فكنُت  [128]التوبة: 

 ،عىل ذلك ل مع رسول اهلل ه، فلم أزَ اس ملكان لینِ عىل الن    أقدمُت ، وإّل  فأكف  

 قمُت  ، وأنا به أسعد، ثم  واحلمد هلل عىل ذلك كثراً  ،راض   يوهو عن   اه اهللُى توف  حت  

كرمه ودعته ولینه،  وكان قد علمتم يف ،خلیفة رسول اهلل بعده بكر   ذلك املقام مع أِّب

 ، وإّل  فأكف   إيل   مَ  أن یتقد  ه، إّل  بلینِ  ِتیه أخلط شد  یف بنی یدَ ه كالس  خادمَ  نُت فك

 ،واحلمد هلل عىل ذلك كثراً  ،راض   يوهو عن   اه اهللُى توف  ل عىل ذلك حت  فلم أزَ  أقدمُت 

 علینا م فسیقول قائل: كان یشتد  وأنا أعلَ  ،الیوم كم إيل  صار أمرُ  وأنا به أسعد، ثم  

قد  ،أحداً  يكم ّل تسألون عن  واعلموا أن   ،إىل غره، فكیف به إذا صار إلیه واألمرُ 

                                                 

= 

وزاد يف  . بام قالفواهلل لقد وّف   :ببن املسی   قال سعیدُ  .اهلل علیه رضوانُ  نزَل  ثم   «كممن أمر

 .ن كانوامَ  فق بأهل احلق  یب والظلم والر  ة عىل أهل الر  موضع الشد  

، سیاق باب مُجاُ فضائل الصحابة  "رشح أصول اعتقاد أهل السن ة واجلامعة"أي:  (1)

 ،2٥2٦املؤمننی عمر بن اْلطاب عندما استخلفه ...إلخ، ر: روي يف ترتیب خالفة أمر  ما

 ب.عن سعید بن املسی  ، 1٤٠٥، 1٤٠٤/٧

 .٣٧٤-٣/٣٧2، 2٤٧٠ حرف السنی، من اسمه سعید، ر: "هتذیب التهذیب" انظر ترمجته: (2)
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 عىل َش نادماً  وما أصبحُت  ،كم ما عرفُت ة نبی  وعرفتم من سن   بتموينوجر   عرفتموين
 
 ء

كنتم  يالت ِتشد    وقد سألته، فاعلموا أن  عنه إّل   رسول اهلل  أن أسأَل  أكون أحب  

واألخذ للمسلمنی  ،يعىل الظاَل واملعتد إيل   ر األمرُ إذ صا ،ون ازدادت أضعافاً ترَ 

 ،فافباألرض ألهل العَ  يتلك واضع خد   ِتبعد شد   وإين   ،ملضعیفهم من قوُّي  

 ّف  وف محن:الر   بن عبد ةمسلَ  ب وأبوبن املسی   قال سعیدُ  .(1)"منكم والتسلیم والكف  

  .بعض يفم هبعِض  وقد دخل حدیُث  ،ذا خمترٌص ه .(2)یالالعِ  ان أباكو !بام قال هللوا مرُ عُ 

 هیدعو نفَس  املألباملنْ  عمُر عىل املؤمننی أمر هللا أمر يفاس الن   انظروا! أشد  

ونقِ ویُ  ویسمع املألُ  ،" هعبدَ "  ]وَمن ُهم؟ ُهم أصحاُب رسوِل اهلل![ كذل عىل هر 

امیة ةاحلج   هاحلمد ول هللو  .!الس 

 هذه البدعةُ  نعمِت 

 َحَسن خانْ  اب صدیقمثل النو   ةابیهالو سطولأمن  ةِ األبطال الفذ   بعض

 مننیؤامل عن أمر -باهلل تعاىل والعیاذُ -ْصاحًة  تبواكقد  ،هوغرُ  (٣)يوجِ ن  القَ  وفايلالبُ 

                                                 

، 28/٤٠٦، ٣1٣٣٤قسم األفعال، مسند عمر بن خطاب، ر:  "جامع األحادیث"انظر:  (1)

لكن"انظر: و .٤٠٧ حرف اْلاء، كتاب اْلالفة مع اإلمارة من قسم األفعال، خالفة  "ز العام 

 .بعن سعید بن املسی  ، ٥/2٧2 ،1٤18٠، ر: املؤمننی عمر بن اْلطاب  أمر

حفص عمر بن اْلطاب،  املؤمننی أِّب يف مناقب أمر 2الباب  "الریاض النَضة"انظر:  (2)

 .٣1٦، صـ2اجلزء ، يف ذكر نبذة من فضائله  ٩ الفصل

هو صدیق حسن بن أوّلد حسن بن أوّلد عل احلسیني البخاري الَقن وجي، ُولد یوم األحد ( ٣)

، "َباْنْس َبِریل"إلحدى عّشة بقنی من مُجادى األوىل سنة ثامن  وأربعنی ومئتنی وألف ببلدة 

= 
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 اهاستحسنَ  يالت ،الرتاویح صالةَ  هوجيتر ةجریم عىل ؛(1)"ٌُ مبتدِ "و "ضالٌّ " :عمر

 

                                                 

= 

ه من بریل إىل  فارسی ة يف الكتاب، ، وقرأ بعَض أجزاء القرآن، وَمبادي ال"َقن وج"ثم  جاء مع أم 

ف، والن حو، والبالغة، واملنطق عىل أخیه أمحد حسن بن أوّلد حسن،  وقرأ خمترصات الرص 

، وقرأ عىل أساتذهتام يف النحو، واملنطق، والفقه، "كاْنَفور"ويف  "فرخ آباد"وأقام شهورًا يف 

ین قراءًة منتظم ًة، وقرأ الكتب اآللی ة واحلدیث قراءًة غر منتظمة، وقرأ عىل املفتي صدر الد 

 "التوضیح والتلویح"و "اَلدایة"و "رشح الوقایة"و "خمترص املعاين"درسًا درسًا، فقرأ 

حیح"وأربعة أجزاء من  "رشح املواقف"ورشوحه، و "ُسل م العلوم"و  "اجلامع الص 

من وغر ذلك  "العقائد الن َسفی ة"و "تفسر البیضاوي"للبخاري قراءًة، وسورة البقرة من 

فاته:  رة يف العلوم املتداولة. من مؤل  وضة الند "التاج املكلل"الكتب املقر  ةوالر  ُنزل "و "ی 

ولُة الْیطانیة احلاكمة باَلند لعّش خلون من "األبرار بْته الد  فات، ولق  ، وله غر ذلك من املؤل 

اب َواّل جاْه أمر امُللك سی  "شعبان سنة تسع وثامننی ومئتنی وألف  دیق حسن د حممد صنو 

، وأن ه مشمٌر عن ساق اجلد  واّلجتهاد يف نّش املذهب الوهاِّب يف اَلند، ومات يف "خاْن ِباُدر

 لیلة التاسع والعّشین من مُجادى اآلخرة سنة سبع وثالثمئة وألف.

 ملتقطًا(. 21٠-8/2٠2، 182 حرف الصاد، ر: "نزهة اْلواطر")

أن   هذا عرفَت  إذا عرفَت " حیث قال:، 18٧لرتاویح، صـصالة ا "اّلنتقاد الرجیح"أي: يف  (1)

ها بدعةً  ،عىل معنی   ها مجاعةً هو الذي جعلَ  عمرَ  فلیس يف  «نعم البدعةُ »ه: ا قولُ ، وأم  وسام 

َلم عىل  عىل مجاعة   «بدعة»قوله:   محُل أن ه یتعنی   . واعلمْ ضاللةٌ  بدعة   البدعة ما یمدح، بل كل  

 ."ِبم كام عرفَت  قد مجعَ  ألن ه  ؛بدعةٌ  أن  اجلامعةَ  أن ه أرادَ  ّل ،وإلزامهم بذلك ،معنی  
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 ألن   ؛؟اً كمِّش  هم لو جعلوهعلیذا فام .(1)«!هذه ةُ البدع نعمِت » :وقال ُعمر املؤمننی أمرُ 

 (2)«!شئَت  ما صنعْ اف يتستح إذا َل»: هللا قال رسوُل و . هل عبداً  هنفَس  اعتقدَ  عمرَ 

الذي هو جد  -هلوي الد   هللا ويل   یَخ الش   أن  ! وهابیة اَلندی ةال الوا واعقلوا أُّي  ن تأم  كول

واء! اَل یدعبِ  یا ،احلجر حتت بوٌس كم ه أیضاً َذیلُ  -كم إسامعیل الدهلويإمامِ 

 "يبالن   عبد"ـب ةَ سمیالت   أن   :نیا! أفأنتم قائلون بعدالد   یدعبِ  یا !مهالدر یدعبِ  یا

 .!!العظیم علال هلل باّل  إ ةَ قو   وّل حوَل  وّل ؟!كٌ رِش  "ىفاملصط عبد"و "سولالر   عبد"و

 النبي   ثمّ  اهللُ ،ترى نا مايف رؤوِس  ام أنبَت إنّ 

 قال یوم   ذاَت  :بحمد اهلل! ما مر  أفضل من  یئاً فش شیئاً اسمع  :١٠٠ یثاحلد

 نا مايف رؤوِس  ام أنبَت إن  »: سبِط الن بي نیاحلَس  سی َدنا اإلمامل الفاروق املؤمننی عمرُ  أمرُ 

                                                 

الة يف رمضان، باب ما جاء يف قیام رمضان، كتاب الص   "أط  وَ امل"أخرجه اإلماُم مالك يف ( 1)

يف  ،ابمع عمر بن اْلط   ه قال: خرجُت ي، أن  ارِ القَ  د  بْ عَ  الرمحن بن عن عبد، ٧٠ـ، ص2٥2 ر:

 فیصل   جُل  الر  لنفسه، ویصل   جُل  الر  یصل   ،قونأوزاُ متفر   اُس ذا الن رمضان إىل املسجد، فإ

ُ    ألراين لو مجعُت إين   !واهلل»فقال عمر:  ،طهْ بصالته الر   « للكان أمثَ  واحد   هؤّلء عىل قار

هم، قارئِ  ون بصالةِ یصل   اُس أخرى، والن  معه لیلةً  خرجُت  قال: ثم   ، بن كعبهم عىل أَِّب فجمعَ 

 یعني آخرَ « ل من التي تقومونوالتي تنامون عنها أفَض   !هذه البدعةُ  نعمِت » :فقال عمرُ 

 ه.لَ یقومون أو   اُس وكان الن  ،یلالل  

عن  ،٥8٧، صـ٣٤8٤ كتاب أحادیث األنبیاء، باب، ر: "صحیحال"البخاري يف  ( أخرجه2)

 .مسعود أِّب
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 رواه . هو عطاءُ هام إن   ة  وثرو ة  وعز   ة  نا من نعمبِ  ما يیعن (1)«!أنتم ثم   اهللُ ،ترى

 هوأم   هوأبی هجد   عىل تعاىل هللا نی صىل  احلَس  نادعن سی   (2)"الطبقات" يفسعد  ابن

 .موسل   كوبارَ  هیوبنِ  هعلیو هیوأِخ 

 النبي  تعاىل و  اهللُما يف رؤوسنا إاّل  هل أنبَت 

ام :١٠١ احلدیث  بابب بن عل نیُ احلس نادُ سی   استأذن یوم من األی 

بن أمر املؤمننی عمر  هللعبد اإذ حَض  ،هلن ذَ یؤ َل كذلكو هوبینام  ،عمر املؤمننی أمر

 ىسن املجتباإلمام احلَ  رجعَ  شاَهد ذلك بعدماف ،املؤمننی أمرُ  هیأذن ل ذن، وَلواستأ

 ُاألمرما جاء إىل بعد وقال احلسنُ  ،هیدعو هثرإ يفاملؤمننی  ، فأرسل أمر : 

                                                 

، ٦/٤٠8، ٧٤٤٩الب، ر: بن أِّب ط  احلسنی بن عل -1٣٧٣حتت ر:  "الطبقات الكْى" (1)

إىل  نی بن عل، قال: صعدُت حيیى بن سعید األنصاري، عن عبید بن حننی، عن حَس بطریق 

َْ  عن منْ أِّب واصعدْ  له: انزْل  عمر بن اْلطاب املنْ فقلُت  أِّب  قال: فقال يل: إن   !أبیك من

مك هذا؟ قال ن عل  مَ  !ني  بُ  ِّب إىل منزله فقال: أي ذهَب   نزَل ين معه، فلام  یكن له منْ، فأقعدَ  َل

 وهو خال   یوماً  تأتینا وتغشانا، قال: فجئُت  لو جعلَت  !ني  یه أحد، قال: أي بُ منِ : ما عل  قلُت 

قال:  ؟ناأتیتَ  أركَ  َل !ني  ني بعد فقال يل: یا بُ یَ فلقِ  ،ن له فرجعُت یؤذَ  عمر بالباب َل وابنُ  ،بمعاویة

باإلذن من  ، قال: أنت أحق  عمر رجع فرجعُت  بنَ ا بمعاویة فرأیُت  وأنت خال   : قد جئُت قلُت 

وذكرها  .ه عىل رأسهقال: ووضع یدَ  !أنتم ثم   اهللُ ،ترى نا مايف رؤوِس  ام أنبَت اهلل بن عمر، إن   عبد

يف فضائل أهل البیت النبوي،  11الباب  "الصواعق املحرقة"أیضًا ابن حجر اَلیتمي يف 

 سعد. ، نقاًل عن ابن1٧٧ا ...إلخ، صـيف اآلیات الواردة فیهم ورشحه 1الفصل 

هري البرصي كاتب "صحابة والتابعنیطبقات ال"أي: ( 2) : ألِّب عبد اهلل حممد بن سعد الز 

 (.2/121 "كشف الظنون")                   . ه2٣٠الواقدي، املتوّف  سنة 
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وهل  ،هباإلذن من ق  أنت أح"؟ قال: یف تأذن يلك، فكاملؤمننی! َل تأذن ّلبن أمرَ  یا

 .(1)نيطالدارقُ  هروا "!تعاىل وأنتم هللُ اما يف رؤوسنا إّل   أنبَت 

: عمر املؤمننی أمرُ  قال يل" :نی دنا اإلمام احلَس یقول سی   :١٠٢ احلدیث

عمر  وابن ،یومًا وهو خال  بمعاویة قال: فجئُت و "تغشانا تأتینا جعلَت  ! لوي  نبُ أي "

 : جئُت قلُت  "نا؟أرك أتیتَ  َل"! ني  بُ  ني بعُد فقال: یاجعُت، فلقیَ ن له فریؤذَ  َل بالباب

 باإلذن من  أنت أحق   فرجعُت، فقال: عمر رجعَ  فرأیُت ابنَ  وأنت خال  بمعاویةَ 

 نبَت أل ه" :ة  روای يفو. "!أنتم ثم   هللُسنا اوؤرُ  يفتری  ما ام أنبَت ن  إف ؛بن عمراهلل  عبد

 .(2)"!م؟كأس غرُ الر   عىل عرَ الش  

 ید بن عن عبَ  (٤)يبن سعید األنصار ىمن طریق حيی (٣)اْلطیب رواه

 

                                                 

احلسنی ، بطریق 2/12٥، 1٥٦، ر: مسند عمر بن اْلطاب  "الدارقطني علل"أي: يف ( 1)

الصواعق "وذكرها أیضًا ابُن حجر اَلیتمي يف  . نیاحلَس بن عل، عن عمر حنی قال له 

يف اآلیات الواردة فیهم ورشحها  1يف فضائل أهل البیت النبوي، الفصل  11الباب  "املحرقة

 ، نقاًل عن الدارقطني. 1٧٩...إلخ، صـ

ائل أهل البیت ومن لیسوا بالصحابة حرف الفاء، كتاب الفضائل، فض "لكنز العام  "انظر:  (2)

 .عن حسنی بن عل یهوَ راهْ  ابنعن نقاًل  ،282، 1٣/281، ٣٧٦٦1ر:  ،...إلخ، احلسنی 

ته، حتت املقدمة، ذكر بشارة الن بي  "التاریخ"أي: يف ( ٣)  أصحاَبه أن  اهللَ یفتح املدائن عىل أم 

 احلسنی بن عل. عن، 1/11٤، ٥٠ر: 

 .2٤٠-٩/2٣8، ٧8٣8حرف الیاء، من اسمه حيیى، ر:  "هتذیب التهذیب"انظر ترمجته:  (٤)
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ا هروا ىواألخر .(٣)هیوَ هاورَ  (2)سعد ذا ابناكو ، علاحلسنی بن  ثني ،(1)نیحنَ 

 نی ألحدِ ید بن حنَ عبَ من طریق  (٥)"ةَضیاض الن  الر  " يف (٤)يْین الطَ الد   حمب   احلافظُ 

 يفاْلطیب  ةبروای هركذ سقالينحجر العَ  ن ابنُ أالش   حافظُ  ثم   ،نی حيانتَ الر  

 .(٦)"صحیٌح  هسندُ " :وقال "ةحابالص   َتییز يف ةاإلصاب"

 ةَ ابیها الوهحتدیثُ  جيعَل  أن ،هذه املؤمننی أمر من حتدیث أحادیِث  ىَش أخ وإين  

ُدوِر﴾ :ةً رفض یٌم بَِذاِت الص 
 ،[11٩ عمران: ل]آ ﴿ُقْل ُموُتوْا بَِغْیظُِكْم إِن  اهللَ َعلِ

 ام أنبَت إن   هأن   :لفظ األو  بالل   هما قص   وه  يبالن   بناملؤمننی ّل أمر والقصد من قول

نا بِ  م: ماهكلومُ  بناءیقولون أل كةِ اململ أعیانَ  ام أن  ك ، حیمُ الر   ؤُف م الر  كأبو عرَ الش  

 .!مكیتمن بَ  ام حصلْت إن   يیعن ،مكتُ و عطی  هام فإن   ة  من نعم

                                                 

، ٤٥٠1حرف العنی، من اسمه عبید مصغرًا بغر إضافة، ر:  "هتذیب التهذیب"انظر ترمجته:  (1)

٥/٤2٣. 

، ٦/٤٠8، ٧٤٤٩بن أِّب طالب، ر:  احلسنی بن عل -1٣٧٣حتت ر:  "طبقاتال"أي: يف ( 2)

 .عن حسنی بن عل

 .2٣8-1/2٣٦، ٣٦٠حرف األلف: من اسمه إسحاق، ر:  "هتذیب التهذیب"ترمجته: انظر  (٣)

 .٥/8٥ "نیعارفال ةیده"انظر ترمجته:  (٤)

يف مناقب أمر املؤمننی أِّب حفص عمر بن  2الباب  "الریاض النَضة يف مناقب العّشة" (٥)

...إلخ،  ذكر صلة أقارب رسول اهلل  ،يف ذكر نبذة من فضائله  ٩اْلطاب، الفصل 

 .٣٤2، ٣٤1، صـ2اجلزء 

 .2/٦٩، 1٧2٩ حرف احلاء بعدها السنی، حتت ر:"اإلصابة" (٦)
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 هودِ وُج  هونجدتِ  هيبتِ وهَ ه لمِ حِ ب احلسَن واحلسنيَ   سوُل اهللر نحَل 

 عىلا وهعلیا وهأبی عىل تعاىل هللا صىل  -راء هالز   البتوَل  ن  إ :١٠٣ احلدیث

بناك ا" :نی فقالتباحلسن واحلَس  اهلل  رسوَل  أتْت  -موسل   كا وبارَ هیا وابنَ هعلبَ 

نی فقد ا احلَس وأم   ،یبتيلمي وهَ ه حِ نحلتُ  فقد ا احلسنُ أم   ،نعم» :قال "!همبناي انحلْ او

عن حممد  (1)ركعسا ابنُ  رواه "!اهلل رسوَل  یا رضیُت " :قالت« وديه نجدِت وُج نحلتُ 

 .(٤) هعن جد   (٣)هعن أبی (2)رافع أِّب بن هللبن عبید ا

  ةُ دملا قالت سی   :١٠٤ احلدیث
ِ
:  ءراهالز   فاطمةُ  ةاجلن   لهأ نساء

 غرَ ذا الص  ه ونحلُت  ،لمَ واحلِ  ةَ ابهامل برَ كذا اله نحلُت » :قالف !امهنحلْ ا هللا ي  نب یا

                                                 

، 12٩، 1٤/128، طالب ...إلخ حرف احلاء، احلسنی بن عل بن أِّب "تاریخ ِدمشق"أي: يف  (1)

ن ومالعّشة املبّشة باجلن ة،  "اآلحاد واملثاين"وأخرجه أبو بكر بن أِّب عاِصم يف  .رافع عن أِّب

وأخرجه  .أِّب رافع عن، 1/2٩٩، ٤٠8، ر: ى أبا حممدذكر احلسن بن عل بن أِّب طالب یكن 

ي یعة"يف  اآلجر   باب شبه احلسن واحلسنی ، كتاب فضائل احلسن واحلسنی  "الّش 

 .أِّب رافع عن، 21٤٥/٥،  ،1٦٣٠برسول اهلل 

 .٣٠٣، ٣٠2/ ٧، ٦٣٥٤ حرف املیم، من اسمه حممد، ر:"هتذیب التهذیب"انظر ترمجته:  (2)

 .٥/٣٧2، ٤٤1٥ اهلل مصغرًا، ر: حرف العنی، من اسمه عبید"هتذیب التهذیب"انظر ترمجته:  (٣)

 .1/21٥رافع،  أسلم أبو-118 باب اَلمزة والسنی وما یثل ثهام، ر: "أسد الغابة"انظر ترمجته:  (٤)
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ن أیمَ  عن أم   (٤)ةرعن جابر بن سمُ  (٣)"األمثال" يف (2)يركالعس رواه (1)«ضاوالر   ةَ املحب  

 .(٥) كةبر

نی باحلسن واحلَس   ا أتتأَّن   اهلل  رسولِ  بنت فاطمةُ السی دُة  :١٠٥ احلدیث

ام هثفور   يذان ابناه! هللا رسوَل  یا فیه فقالت: ويف  شكواه الذي تُ  يف اهلل  إىل رسول

 (٦)«يودِ وُج  رأِِت ُج  هفل نیُ ا احلَس وأم   ي،ؤددوُس  يیبتِ هَ  هفل ا احلسنُ أم  »قال: ف، شیئاً 

َْ  رواه  .راء هعن البتول الز   (٩)ركعسا وابنُ  (8)هندمَ  وابنُ  (٧)"بركال" يف اينالط

                                                 

ال، فضائل أهل البیت ...إلخ، حرف الفاء، كتاب الفضائل من قسم األفع "لكنز العام  "انظر:  (1)

 ."األمثال"عن العسكري يف نقاًل  ،1٣/288، ٣٧٧1٠ر:  ،احلسن 

 .٥/22٥ "هدیة العارفنی"انظر ترمجته:  (2)

 ه.٣82 سنة املتوّف  ، اهلل العسكري أمحد احلسن بن عبد ألِّب: "مثالكم واألاحلِ " (٣)

 .(1/٥2٠ "كشف الظنون")

 (.٤8٩، 1/٤88، ٦٣8باب اجلیم واأللف، ر:  "أسد الغابة"انظر ترمجته:  (٤)

 .2٩1، ٧/2٩٠، ٧٣٧1، ر: حرف اَلمزة "أسد الغابة"انظر ترمجته: (٥)

حرف الشنی، كتاب الشامئل من قسم األفعال، باب شامئل األخالق:  "لكنز العام  "انظر: ( ٦)

 منده. ابنعن نقاًل  ،٧/1٠٩، 188٣٥، ر: ، تكفینه زهده 

، 22/٤2٣، 1٠٤1، ر: ما أسندت فاطمة، زینب بنت أِّب رافع عن فاطمة "املعجم الكبر" (٧)

 رافع. أِّب عن

 .٦/٤٦ "هدیة العارفنی"انظر ترمجته:  (8)

 عن، 2٣٠، 22٩/ ،1٣سن بن عل احل-1٣8٣ :رحتت  حرف احلاء، "تاریخال"أي: يف ( ٩)

 رافع. أِّب
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 واملحب ةُ  ضاوالر   ةُ جاعود والش  واجلُ  ةُ واملحب   لمُ لیس احلِ  :قفیالتو هللوبا قولأ

 بصیغةراء هالبتول الز   ان سؤاُل كالید، و يفع رفع وتوَض تُ  ةً حمسوس ةً رهظا أجساماً 

و هو ،"امهانحلْ " أي: كلمة "مراأل صیغةُ " ةحاالن   رفعُ  يف هیقال ل ،وطلب   التامس  

 احلال، منُ ز  ال نقىا قد كان ،سانبالل   ةُ یغالص هذه لَفظتُ ما فعند ل،املستقبب خاصٌّ 

ُ   من قبول   یكون ما كل  ف  انك، وإن التكل م بعد لمن املستقبَ الز   يف یكون ،وُوقو

ى بالز    .رفاً عُ ه واتصالِ  قوعهوُ َفور ل ؛من احلالیسم 

ماذا قال  نفإذَ ، صالً أ من املايضالز  بام َل عالقةَ  ّل والقبوُل  الطلُب  ،لٍّ ك عىل

اجلواب يف معادٌ  ؤاَل الس   ن  إف ؛للمستقبَ ل وعداً  ذا القبوُل ه جرمَ  ّل «نعم» قال: ؟، 

 يبنِ ا وأعطیُت  ،معَ النِ  هذه يبنِ ا نحلُت  :ذا یقول ِب صالً ومت   ،"امهنحلُ نعم أ" ي:أ

 ،الوعد ان زمنَ ك املايض، واملايض ا صیغُ هرهبظا یغُ الص   هذه، و"الفواضَل  كتل كذل

 هذهلیست  جرمَ  ، ّلءالعطا عىل مٌ مقد   الوعدَ  ألن   ؛العطاء منَ الوعد ز ولیس زمنُ 

، "اشرتیُت "و "بعُت ": واملشرتي ام یقول البائعُ ك ،إنشاءٌ  يهبل  إخباراً  یغُ الص  

  لبیع   غُ یَ الص   هذهون كت وّل
 
ا هوعن ،اءُ والّش   د البیعُ ا یتول  هبل عن ،نیماضیَ  أو رشاء

 عطیُت أو ،"ذاك كوذاذا، كذا ه نحلُت " :هنفِس  هقول يف  هأن   ء، یعنيق اإلنشایتحق  

من  ةٌ م خاص  عَ النِ  هذه، وةضا واملحب  والر   ةجاعود والش  واجلُ  ةیبلم واَلَ احلِ  معَ نی نِ بنَ اّل

 كحتصل تل هنفِس  قولوب "أعطیُت " :لان قفمَ  ،وات واألرض امالس   كلِ مَ  خزائن

 ،یقیناً وقطعًا  األرباب  رب   ابه  الو هللا خزائن إىل هن تصل یدُ و مَ ه ّل بد   ،معَ النِ 

  هللا رسوُل  و حممدٌ ه !هللوا يأ؟ كو ذلهن مَ ف، املنعو ءالعطا يف هرب   هنك  ن مومَ 
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 واحلمد ، هللا خزائن يف ُف املترص   القاسمُ هو و ،تعاىل هللا ةمن حَض املختارُ  ذونُ أامل

 .!العاملنی رب   هلل

 مه طوع یَدیه وإرادتهكرمه وموائد نِعَ  عل خزائناهلل األعظم الذي ج خليفةُ  النبي  

املستطاب  هتابك يف يك  أمحد بن حجر امل األجل   مامُ قال اإل أن جرمَ  ّل

وموائد  هرمكجعل خزائن  ياألعظم الذ هللا ةُ خلیف  وه": (1)"مر املنظ  هواجلَ "

 .(2)"اءن یشمَ  يعطیُ  ،هوإرادت هیطوُ یدَ  همعَ نِ 

 العبد ةرسال يف ةٌ اثركفوس متللن   ةجه  املب ةدسیقُ املباحث ال هذهتقریرات 

 .!احلمد هللو ه(12٩٧) "ىرَ الوَ  ل  كوت كلَ مَ  يف ىفاملصط ةسلطن" الفقر

 ُيرش النّاُس عىل قدِمه –بعض أسامء النّبي 

أنا  :ءً أسام يل إن  »:  هللا قال رسوُل  :"نیحیحَ الص  " يف :١٠٦ احلدیث

 عىلحيّش  الذي ، وأنا احلارُش فرَ كال ِّب هللُیمحو ا يالذ يوأنا املاح ،وأنا أمحدُ  ،حممدٌ 

 د ودا وأبو (٤)وأمحد (٣)ٌك مال رواه ...احلدیث. «يقدمِ 

                                                 

ین  شهاب: للشیخ "مكر  امل الن بي يف زیارة قْ (ماملنظ  املنتظم )اجلوهر " (1)  ميتحجر اَلی أمحد بنالد 

افعي، ي الش   (.٥/121 "هدیة العارفنی". و1/٤8٤ "نكشف الظنو")ه.٩٧٣وّف  سنة تامل املك 

 .ملتقطاً  ٤٣ـ، ص٦الفصل  "ماجلوهر املنظ  " (2)

 عن، ٥٦1ـص ،18٩1، ر: باب أسامء الن بي  ،بي أسامء الن  كتاب "أط  وَ امل"أي: يف ( ٣)

 بر بن مطعم.ج

ر بن جبَ  عن، ٥/٦1٥، 1٦٧٣٤ مسند املدنینی، حدیث جبر بن مطعم، ر: "املسند"أي: يف  (٤)

 مطعم، عن أبیه.
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 (٧)اينَْ والطَ  (٦)يسائوالن   (٥)يوالرتمذ (٤)ومسلم (٣)والبخاري (2)سعد وابنُ  (1)الطیالس

 ر بنعن جبَ  (11)رونَخ آو (1٠)یمنعَ  وأبو (٩)يقهیوالبَ  (8)مكواحلا

 

                                                 

 .جبر بن مطعم عن، 2/2٥2، ٩8٤وما أسند عن جبر بن مطعم، ر:  "سندامل"أي: يف ( 1)

سولذكر أسامء ال املقدمة، "الطبقات الكْى"أي: يف ( 2)  جبر بن مطعم. عن، 1/٧٠، وكنیته  ر 

،  ٣٥٣2، ر: ...إلخ اهلل  باب ما جاء يف أسامء رسول ناقب،كتاب امل "حیحص  ال"أي: يف ( ٣)

 جبر بن مطعم.عن ، ٥٩٤صـ

حیح"أي: يف  (٤)  جبر بن مطعم. عن، 1٠٣٤، صـ٦1٠٦ ، ر:كتاب الفضائل، باب يف أسامئه  "الص 

. ]قال ٦٣٩صـ، 28٤٠، ر:  الن بياء يف أسامء باب ما جأبواب األدب،  "السنن"أي: يف ( ٥)

 ."صحیح حسنٌ  هذا حدیٌث " عیسى[: أبو

﴿َفآَمنَْت َطائَِفٌة ِمْن َبنِي كتاب التفسر، سورة الصف، قوله تعاىل:  "السنن الكْى"أي: يف ( ٦)

ِهْم﴾ ِذیَن آَمنُوا َعىَل َعُدو  ْدَنا ال  َفٌة َفَأی 
ائِیَل َوَكَفَرْت َطائِ ، 11٥2٦، ر: [1٤]الصف:  إرِْسَ

 جبر بن مطعم.عن ، 2٩٩/1٠

 .جَبر بن مطعم عن، 2/12٠، 1٥2٠ مسند جَبر بن مطعم، باب، ر: "املعجم الكبر"أي: يف  (٧)

منی، ر: "املستدَرك"أي: يف  (8) . ]قال جبر بن مطعم عن، ٤/1٥٦٩، ٤18٦ كتاب تواریخ املتقد 

 ."عىل رشط مسلم" :[وقال الذهبي]. "خيرجاه وَل ،معىل رشط مسل صحیٌح  هذا حدیٌث " احلاكم[:

 جبر بن مطعم. عن،  ،1/1٥2اهلل  باب ذكر أسامء رسول "دّلئلال"أي: يف ( ٩)

 جبر بن مطعم. عن، ٦1ـص، 1٩ر: بأسامئه،  ذكر فضیلة  ٣الفصل  "دّلئلال"أي: يف  (1٠)

دًا كتاب الفضائل، ما أع "املصن ف"يف  ابن أِّب َشیبةأخرجه  (11) ، ٣2٣٤٩، ر: طى اهلل حمم 

كتاب الرقائق، باب يف أسامء  "السنن"يف  الدارميوأخرجه  جبر بن مطعم. عن، ٤٥٧/11

= 



 281 الباب الثاني

 .(1)م طعِ مُ 

أنا »:  هللا قال رسوُل  :"مسلم صحیح" يف :١١١إىل  ١٠٧ احلدیث

 (٣)ومسلم (2)أمحد رواه «ةمحر  لا ي  ونب ،ةوبالت   ي  ونب ،واحلارِشُ  ،يف  واملقَ  ،وأمحد ،دٌ حمم  

 َْ  (٦)سعد وابنا (٥)أمحدُ  هونحوَ  ،يراألشعَ  ىموس عن أِّب (٤)"بركال" يف اينوالط

                                                 

= 

 "الصحیح"يف  ابن ِحب انوأخرجه  .جبر بن مطعم عن، 2/٤٠٩، 2٧٧٥ ، ر:الن بي 

، ٦28٠ر: ، كتاب التاریخ، باب من صفته وأخباره، ذكر وصف أسامي املصطفى 

 .جبر بن مطعم عن ،1٠8٣ـص

 "الغابة أسد"ملتقطًا. و ٥٧1، 1/٥٧٠، 1٠٩٤حرف اجلیم، ر:  "اإلصابة"انظر ترمجته: (1)

 .٥1٧-1/٥1٥، ٦٩8حرف اجلیم، باب اجلیم مع الباء، ر: 

عن ، ٧/1٣٠، 1٩٥٤2موسى األشَعري، ر:  مسند الكوفینی، حدیث أِّب "املسند"أي: يف ( 2)

 .األشعري موسى أِّب

 عن أِّب، 1٠٣٥ـ، ص٦1٠8، ر: باب يف أسامئه  ،كتاب الفضائل "الصحیح"أي: يف ( ٣)

 ري.موسى األشعَ 

يف فضائل نبی نا  1اء، كتاب الفضائل من قسم األفعال، الباب الف حرف "كنز العامل"انظر: ( ٤)

ة، الفصل  حممد  قة ...إلخ، ٣وأسامئه وصفاته البَّشی  ، ر: ه ؤأسام يف فضائل متفر 

٣21٦٣ ،11/2٠٩ َْ  .اين، نقاًل عن الط

 عن حذیفة.، ٩/11٧، 2٣٥٠٣، ر: حدیث حذیفة بن الیامن عن الن بي  "املسند"أي: يف ( ٥)

مة، "الطبقات الكْى"أي: يف ( ٦)  .1/٦٩، وكنیته  رسولذكر أسامء ال املقد 
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 ،(٦)ةحذیف عن (٥)"(٤)امئلالش  " يف يوالرتمذ ،(٣)"(2)التاریخ" يف يوالبخار ،(1)ةیبَش  وأِّب

 ،(٩)"املكال" يف يعد وابنُ  ،(8)"ّلئلالد  " يفیم نعَ  وأبو ،(٧)"التفسر" يف هیردوَ مَ  وابن

عن  (11)"الفردوس سندمُ " يف ي  یلمالد  ، و(1٠)"مشقدِ  تاریخ" يفر كعسا وابنُ 

                                                 

 ،11/٤٥٧، ٣2٣٥٠ر: ، ، باب ما أعطى اهلل حممدًا كتاب الفضائل "فاملصن "أي: يف ( 1)

 عن حذیفة.

اهلل حممد بن إسامعیل  : لإلمام، احلافظ، أِّب عبد"التاریخ األوَسط"=  "تاریخ البخاري" (2)

 .(1/2٦٤ "كشف الظنون"، املتوّف  سنة ست وَخسنی مئتنی.  )"الصحیح"اجلعفي صاحب 

 .عن حذیفة، 1/1٠، 21...إلخ، ر:  اهلل  حدیث زینب بنت رسول "التاریخ األوسط" (٣)

ة واْلصائل املصطفویة[ش" (٤) : ألِّب عیسى حممد بن سورة اإلمام، "امئل الن بي ]الشامئل النبوی 

 .(2/8٧ "كشف الظنون")      .ه2٧٩الرتمذي، املتوّف  

 .٣٠٦صـ ،٣٦8ر:  ، اهلل باب ما جاء يف أسامء رسول "شامئلال" (٥)

 .٧٠٧، 1/٧٠٦، 111٣باب احلاء والذال املعجمة، ر:  "أسد الغابة"انظر ترمجته:  (٦)

 .ه٤1٠: للحافظ، أِّب بكر أمحد بن موسى األصفهاين، املتوّف  سنة "َمردَویه تفسر ابن" (٧)

 .(1/٣٦2 "كشف الظنون")

 الطفیل. عن أِّب، ٦2، ٦1ـ، ص2٠، ر: ذكر فضیلة  ٣الفصل  "ةدّلئل النبو  " (8)

عن ، ٤/٥٠٩ ،8٥2من ابتداء أسامیهم سنی، من اسمه سیف، حتت ر:  "الكامل" (٩)

 الطفیل. أِّب

، ٣/28، ٥٣٠ر: املقدمة، باب معرفة أسامئه وأن ه خاتم رسل اهلل وأنبیائه،  "تاریخ ِدمشق" (1٠)

 .الطفیل عن أِّب

 .1/٤2، ٩٧، ر: باب األلف "الفردوس بمأثور اْلطاب" (11)
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 ،الً د مرَس هعن جما (2)سعد وابنُ  ، ةریره ن أِّبع عدي وابنُ  ،(1)لفیالط أِّب

 .قونفِ مت   "احلارِش " عىلم هل  كو ،یزیدون وینقصون

 اإلسالم، م إىلهُ عاود ودَ هللی ةً نیسك  هللا دخل رسوُل  :١١٢ احلدیث

ألنا  !هللیتم فواأبَ » :فقال  ،م أحدٌ ل  كفلم یت أخری، ةً م مر  هُ دعا ثم   ،أحدٌ  هجيب فلم

 هحوصح   (٣)مكاحلا رواه «ذبتمك وأمنتم آ ى،فاملصط ي  وأنا النب ،العاقب وأنا ،احلارُش 

 . كوف بن مالعن عَ 

                                                 

 .1٤٤، ٣/1٤٣، 2٧٤٧باب العنی األلف، ر:  "أسد الغابة"انظر ترمجته:  (1)

 عن جماهد.، 1/٧٠، وكنیته اهلل  ذكر أسامء رسول "الطبقات" أي: يف (2)

، اإلرسائیل  اهلل بن سالم عبد مناقب ذكر ،كتاب معرفة الصحابة "كاملستدرَ "أي: يف ( ٣)

ى وأنا معه حت    عي قال: انطلق النبي  وف بن مالك األشجَ عن عَ ، ٦/21٠٧، ٥٧٥٦ ر:

 إّل   ّل إلهَ  یشهدون أن ي عّش رجالً وين اثنَأرُ  !لیهودا معَّش  یا»الیهود، فقال:  دخلنا كنیسةَ 

 الذي غضَب  امء الغضَب ُّيودي حتت أدیم الس   عن كل   اهللُ حيط   ،اهلل رسول داً حمم   اهلل، وأن  

یتم أبَ »، فقال: جيبه منهم أحدٌ  علیهم فلم رد   ، ثم  أجابه منهم أحدٌ  ما ،تواسكِ قال: فأُ « علیهم

انرصف وأنا معه  ثم  « بي املصطفى، آمنتم أو كذبتما العاقب، وأنا الن ألنا احلارش، وأن !فواهلل

فقال ذلك الرجل: أي  !دحمم   من خلفنا یقول: كام أنت یا ، فإذا رجٌل نخرَج  ى كدنا أنحت  

م بكتاب اهلل أعلَ  ه كان فینا رجٌل نعلم أن   معّش الیهود؟ قالوا: واهلل ما رجل تعلموين فیكم یا

 أشهد له باهلل ك قبل أبیك، قال: فإين  من جد   من أبیك قبلك، وّل ، وّله منكأفقَ  منك، وّل

، فقال اً ه، وقالوا فیه رش  وا علیه قولَ رد   ثم   اهلل الذي جتدونه يف التوراة، فقالوا: كذبَت  ه نبي  أن  

ن آمَ أثنیتم، وأما إذا  فتثنون علیه من اْلر ما ا آنفاً أم   ،كمیقبل قولُ  كذبتم لن: »اهلل  رسوُل 

، اهلل  رسول :قال: فخرجنا ونحن ثالثةٌ « كمیقبل قولُ  فلن ،قلتم بتموه، وقلتم فیه مافكذ  
= 
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  بنبّينا الكفرَ  یمحو اهللُ

حّش أ يالذ وأنا احلارُش  ،وأنا حممد ،محدأأنا »: قال  :١١٣ احلدیث

 ....احلدیث (1)«فرَ كال ِّب هللُا یمحو يالذ يوأنا املاح ي،قدمِ  عىلاس الن  

إسناد  :يأ ،اإلسناد تنا هذه من حیثرسال أیضًا من مقاصد "املاحي" اسم

  ي  وأ ،بالءٌ  فرَ كال أن   من حیث وأیضاً  ، هإلی "ياملاح"
 
 !؟...فركمن ال أشد   بالء

جب ن لیُ كول !؟...ءللبال همن عُ أدفَ  الذي هو ن ذا، مَ فرَ كیمحو ال يالذ فاحلبیُب 

 أنا احلارُش  إين  » : ي  النب هیقول وعام   ،إلیه  "احلارش" اسم عن إسناد ةُ یابهالو  

 .«يقدمِ  عىل الن اس أحّش الذي

 هللان خمتص   َّش والن   احلَّش  أن   عىل یدل   يالذ كریمال سمعتم القرآنَ  وأنتم قد

 ...!"هلل اً كرشی هجعل نفَس  ي  النب إن  " :یقول نا أیضاً هاه (2)طائفتكم لعل  إمامَ  !تعاىل

                                                 

= 

﴾ َكَفْرُتْم بِهِ وَ  وأنزل اهلل تعاىل فیه: ﴿ُقْل َأَرَأْیُتْم إِْن َكاَن ِمْن ِعْنِد اهلل ،اهلل بن سالم وعبد ،وأنا

وقال ]. "خيرجاه نی، وَللشیخَ صحیح عىل رشط ا" . ]قال احلاكم[:اآلیة... [1٠ ]األحقاف:

 ."عىل رشط البخاري ومسلم" :[الذهبي

عن جابر بن ، 2/18٤، 1٧٥٠ر: باب من اسمه جابر،  "املعجم الكبر"أخرجه الطْاين يف  (1)

 اُس الذي أحّش الن  وأنا احلارُش  ،دوأنا حمم   ،أنا أمحد: »اهلل  قال: قال رسول اهلل  عبد

 ،احلمد معي القیامة لواءُ  ، فإذا كان یومَ ِّب الكفرَ  لذي یمحو اهللُي، وأنا املاحي اعىل قدمِ 

 «.همشفاعتِ  لنی وصاحَب املرَس  وكنت إمامَ 

ة اَلندیة، فة الوهابیة( أي: إمام الطائ2)  وهو إسامعیل الدهلوي. الدیوبندی 
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 بيالن   نِ وشؤ ل  ك !هللموا معنی شأن اهتف لعلم واإلیامن َلل دعیاءاأل! أنتم هلل والعظمةُ 

ا هیلزم "ةیل  كال ةَ باملوجِ " ألن   ؛ةَ حمال ّل بيالن   نُ وشؤ هللا نِ وشؤ فبعُض  ،هللا نُ وشؤ

ا ، أم  يبللن   ونَ كی أن یصح   ّل ةُ ی  هلواألُ به یلزم  نعم شأنٌ  ،"ةُ اجلزئی ةُ باملوجِ "ا هُس كع

ا من األمور هاملراد وغرُ  إعطاءُ  أو ،ةُ غاثاإل أو ،من بعید ءداالن   ُُ سام ، أوءالبال دفعُ 

ا من التعتقد ب يالت ،فیها ةزعانتامل فام  ،باينض الر  فیال بوساطةو ينمحاعطاء الر  أَّن 

 .!فام له من نور نوراً  هل هللُجيعل ا ن َلن مَ كول ،ةی  هلوا باستلزام األُ هعالقتُ 

 جهنّم نارَ  هعن أّمتِ  يُد ي النبي  

 يفو ،أمحد "اإلنجیل" يفو ،القرآن حممدٌ  يف ياسمِ » :قال  :١١٤ احلدیث

 كرب   هفلوج. «ن مهج نارَ  يتِ عن أم   یدحِ أُ  ألين   دأحیَ  یُت م  ام ُس وإن   ؛دأحیَ  "ةوراالت  "

 (2)ركوعسا (1)يعدِ  ابنا رواه .!احلمد ي  نب ! یادأحیَ  الم یاوالس   ةالالص   علیكو !احلمد

 .اس عب   عن ابن

 :قولواف، البالء دافعَ م كلیس عند د احلبیب ! األحیَ ةابیهالو اأُّي  ف

هلل عم امن نِ  ةً ر نعمكِ نن یُ مَ  ألن   ؛راً هع ظااملتوق   وهذا هو !"من  هج م نارَ كید عنحُي  ّل"

                                                 

ممن ینسب إىل َضب من الضعف، من اسمه  من ابتداء أسامیهم ألف، "الكامل"أي: يف ( 1)

، داراً  ىبن دٌ سی  : »اهلل  عباس قال: قال رسول عن ابن، 1/٥٤8، 1٦٤: ر حاق، حتتإس

أنا، فأنا  :، والداعيةُ اجلن  :، والدارالقرآنُ  :، واملأدبةارُ اجلب   :د، فالسی  ، وبعث داعیاً ذ مأدبةً واَت  

 أحید ألين   ؛أحید یُت ام سم  د، ويف اإلنجیل أمحد، ويف التوراة أحید، وإن  اسمي يف القرآن حمم  

 «.كمقلوبِ  بكل   وا العرَب ب  م، وأحِ جهن  تي نارَ عن أم  

 .عباس عن ابن، ٣/٣2 ،٥٣٣ر:  إلخ، ...باب معرفة أسامئه املقدمة، "تاریخال"أي: يف ( 2)
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 هأن   ىفم باملصطكان ظن  كإذا ف (1)«ِِّب  يعبد أنا عند ظن  » : هللل ااق ،اهحيرم تعاىل

 .!!البالءَ  عنكم یدفع ام استوجبتم أن ّلفإن   ،البالء لیس بدافع

 فيها الفریقان صدَق  ،مسألة  واحدة  متنازعة  فيها

رون كِ نیُ  ةَ فضالر أن  ب ،ةفاعوالش   ةؤیالر   ةلأمس رُ كفقر ذال جری عند ذات یوم  

 ةٌ واحد ةٌ لأمسإن ام هي  :قال الفقرُ ف،  بيالن   ةَ رون شفاعكِ نیُ  ةُ ابیهوالو ،تعاىل هللا ةَ رؤی

 "يف اآلخرة حتصلاهلل  رؤیةُ " :نقولف .م ونحنهُ  ،ا الفریقانهفی صدَق  فیها متنازعةٌ 

م هُ و "حتصل ّل" :تقول ةُ افضوالر   !ارالغف   هللشاء ا حصل لنا إنتف ،احلق   حن عىلنو

 فى املصط ةُ شفاع" :نقولكذلك و .!اره  الق هللشاء ا م إنحتصل َل فال ،صادقون

فاعةُ  فتحصل لنا ،قطعاً  احلق   عىلونحن  "حقٌّ   :یقولون ةُ ابیهوالو ، هرمِ كب الش 

یقول:  هنفُس   سوُل والر   ،اینالوَّن فال ،م مصیبونهُ و "قمطلَ  اٌل حُم  ةُ فاعالش  "

 يف (٣)نیعمَ  ابنُ رواه  (2)«اهلهن من أكی ا َلن ِبمِ ؤی ن َلفمَ  ،حقٌّ  ةالقیام یومَ  يشفاعتِ »

                                                 

ُرُكُم اهلُل َنْفَسُه﴾  "صحیحال"( أخرجه البخاري يف 1) ذ  كتاب التوحید، باب قول اهلل تعاىل: ﴿َوحُيَ

 .عن أِّب هریرة ، 12٧٣، صـ٧٤٠٥...إلخ، ر: [28]آل عمران:

، 8/٦٩1، ٤٥٥٥كتاب الِفتن، باب الشفاعة، ر:  "املطالب العالیة بزوائد املسانید الثامنیة"انظر: ( 2)

بضعة  وكان قد لقَي -یم، ثنا اَلیثم بن مجاز، عن أِّب داود نعَ  أِّببطریق  "نیعمسند أمحد بن مَ "عن 

ل"وانظر:  .حابة م وغره من الص  بن أرقَ  عن زید -بي عّش من أصحاب الن   "كنز العام 

، نقاًل 1٤/1٧1، ٣٩٠٥٣: ، الشفاعة، ر1حرف القاف، كتاب القیامة من قسم األقوال، الباب 

ثر، سو "التفسر امَلظَهري"وانظر:  نیع.عن ابن مَ   نیع.، نقالً ابن مَ 1٠/1٠٠رة املد 

 .٥/٤٣ "هدیة العارفنی"انظر ترمجته:  (٣)
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 يناواملُ  ةُ مقال العال   . ةحابمن الص   عّش ةضعوب (1)عن زید بن أرقم "همعجم"

 .(2)"رالتواتُ  هعلیأطلق ": "التیسر" يف

 !هللن ّل واكلو ،حرج فال مكالبالء عند دافعَ   النبي   یكن َل إن ،ةباجلملو

 عاَلَ ال يفجاءنا  لو ،للغلط والباطل فرضاً  !هللبل ّل وا ، هإلی لجأ إّل  لیس لنا مَ 

استأثر موّلنا  ،اعن   همحایتَ  فلیخل   ،ناعلی ةٌ من   هل ونَ كی نقبل أن الف ،هونمن دُ  ناٌْص 

ریم كال ههلوجاحلمد القدیم و ،تناجدارا ون غر استحقاقنم  هبنا حلبیب  ریمُ كال

!  كلآ عىلو !موسل   علیك تعاىل هللا صىل  ، هوالِس  ونَ كن أن نرىَض  ّلفبعد ذلك 

 .!العاملنی رب   هلل واحلمد !مر  كو كوبارَ  َك وصحب

  ي  أ :فلینظر املسلم !ل الّش  هم أهعْ دَ 
 
 -هللبا عیاذُ وال- ؟من  همن نار ج أشد   بالء

 عقَل  ّل ةَ ابیهالو ن  أ ّل  إ مرُ األفلیس  ،عندهم لبالءل اً لیس دافع اَل الدافعُ  ومع ذلك

 .!العظیم علال هلل باإّل   ةَ قو   وّل حوَل  وّل ،دینَ  م وّلَل

ه النبي    منها اححَض َض  إىل غمرة جهنَّم منأبا طالب  أخرج عمَّ

  (٤)"أمحد سند اإلماممُ "ومسلم و (٣)يللبخار "نیحیحَ الص  " يف :١١٥ احلدیث

                                                 

 .٣٤٤-2/٣٤2، 181٩ر: باب الزاي واَلاء والواو،  "أسد الغابة"انظر ترمجته:  (1)

 .٤/121، ٤8٩٧ر: حتت حرف الشنی، "التیسر" (2)

، ٦٥2، ٦٥1صـ، ٣88٣طالب، ر:  باب قصة أِّب مناقب األنصار،كتاب  "صحیحال"أي: يف ( ٣)

كان حيوطك  واهللك، فعن عم   أغنیَت  : مابي قال للن  املطلب  العباس بن عبد عن

 «.ارل من الن  اح من نار، ولوّل أنا لكان يف الدرك األسفَ حَض هو يف َض »قال:  !ویغضب لك

 .املطلب عن عباس بن عبد، 1/٤٤٩ ،1٧8٩ر:  ،حدیث العباس بن عبد املطلب "سندامل" (٤)



 288 الباب الثاني

ان ك !هللفوا ؟طالب أبا كعم   : ماذا نفعَت  يبقال للن   هأن   اس عب   سی دنا عن

 .(1)«اححَض َض  إىل هفأخرجتُ  ،ارمن الن   غمرات   يف هوجدتُ »قال:  !كعن ُل وجيادِ  كینرُص 

ه نعم، أخرجتُ »طالب؟ قال:  أبا ل نفعَت ه:  ي  لنبال ُسئ :١١٦ احلدیث

 (٥)امٌ وَت (٤)يعد وابنُ  (٣)عىلی وأبو (2)ارُ البز   رواه «حضاح منهام إىل َض من غمرة جهن  

 . هللا عن جابر بن عبد

 ةرمن غم هأخرجتُ  إين  »: افركال يفیقول   فىاملصط ناحبیبُ  !ةابیهالو اأُّي  ف

 !مكإیامن هو ذاه أ !للبالء عن املسلمنی دافعاً   هتعتقدون ؤّلء ّلها أنتم هو «ارالن  

َف  لینظر املسلمُ  قد  ، هأمامَ  َشءَ  ّل نیاالد   !هواختیاراتِ  هقدرتَ م ومَ هحبیب ترص 

 ون إذن  یقدر بدُ  الذي ن ذا فمَ وإّل   ،ةاآلخر يفف الترص   ةُ أزم  هید يف ضعْت وُ 

                                                 

عنه  طالب والتخفیف ألِّب شفاعة الن بي باب  اإلیامن،كتاب  "حیحص  ال"أخرجه مسلم يف ( 1)

 العباس. عن، 1٠٩صـ، ٥11، ر: بسببه

ار"َل نعثر عىل هذه الروایة يف ( 2) ُمسند  عن جابر بن عبد اهلل، ولكن وجدناها هكذا: "ُمسند البز 

، ٤اجلزء ، 1٣11، ر: ، ومما روى عبد اهلل بن احلارث عن العباسالعباس بن عبد املطلب 

 ....احلدیث املطلب اس بن عبدعن العب  ، 1٣٧صـ

 اهلل. عن جابر بن عبد، 18٤، 2/18٣، 2٠٥٠ر:  مسند جابر، "سندامل"أي: يف ( ٣)

من ابتداء أسامیهم ألف ممن ینسب إىل َضب من الضعف، من اسمه  "الكامل"أي: يف  (٤)

 عن جابر.، 1/٥1٩، 1٤٣ إسامعیل، حتت ر:

اد بن صالح روایة مح   امللك اد موىل الولید بن عبدومن أحادیث جناح بن عب   "فوائدال"أي: يف  (٥)

 اهلل. عن جابر بن عبد، 2/1٥2، 1٤٠٤ ، ر:أمیة عنه موىل بني



 289 الباب الثاني

َ  هللمن ا ة  وخر  ؟! نعم،هفی هللُا هجعلَ  من عذاب   هرَج وأن خُي  ،هلل أسر   ةَ عقوب أن یغر 

 وقد ،نیونَ كال عىل ةَ الوّلی هأورثتْ  هتُ وحمبوبی   هتُ هووجا هتُ عز   ياحلبیب الذ وه كذا

 نص   (2)وسمعَت  !(1)«يبیدِ  یومئذ   واملفاتیُح  ةُ رامكال» :فیام مَى  احلدیَث  سمعَت 

 .!«باْلشوُ هإلی ةٌ اجلمیع مبسوط ویدُ  ،اجلمیع فوَق  هیدُ »: "ةوراالت  "

 بور بصالة النّبي عليهمنور القُ 

 مملوءةٌ  هذه القبورَ  إن  »:  هللا ل رسوُل اق :"مسلم صحیح" يف :١١٧ احلدیث

 م قدرَ وسل   كوبارَ  تعاىل هللا صىل   (٣)«رها َلم بصالِت علیهمینو    اهللَ  عىل أهلها، وإن   لمةً ظُ 

 . ةریره ِّبأعن  (٤)انب  حِ  وابنُ  وه رواه .!منیآ ،هلآ عىلو هعلی هونوالِ  هودِ وُج  هومجالِ  هنورِ 

                                                 

عن أنس قال: ، 1/٣٩ ،٤8ر:  من الفضل، باب ما أعطي النبي  "سننال"يف  الدارميأخرجه  (1)

هم إذا أنصتوا، وأنا هم إذا وفدوا، وأنا خطیبُ ، وأنا قائدُ م خروجاً َلُ أنا أو  : »اهلل  قال رسوُل 

ُ فعُ مش آدم عىل  م ولدِ بیدي، وأنا أكَر  یومئذ   واملفاتیُح  هم إذا أیسوا، الكرامةُ هم إذا حبسوا، وأنا مبّش 

دّلئل "يف  أبو نَعیموأخرجه  «.منثور مكنون، أو لؤلؤٌ  م بیٌض كأَّن   خادم   ألُف  ، یطوف عل  رِّب  

 .عن أنس بن مالك، ٦٤، صـ2٤...ألخ، ر:  ذكر الفضیلة الرابعة بإقسام اهلل بحیاته ٤الفصل  "النبوة

 .2٠٦صـانظر:  (2)

، ٣8٥ـ، ص221٥فصل يف الصالة عىل القْ، ر:  ،كتاب اجلنائز "صحیحال"أخرجه مسلم يف ( ٣)

فسأل عنها  اهلل  ففقدها رسوُل  -أو شاباً -امرأة سوداء كانت تقم املسجد  هریرة، أن   عن أِّب

 -هأو أمَر -ها روا أمَر م صغ  قال: فكأَّن  « !ويننتمأفال كنتم آذَ »فقالوا: مات، قال:  -أو عنه-

 ....احلدیث «هذه القبورَ  إن  »قال:   علیها، ثم  وه فصىل  فدل  « وين عىل قْهدل  »فقال: 

مًا أو مؤخرًا، كتاب اجلنائز "حیحص  ال"أي: يف ( ٤)  نازة،فصل يف الصالة عىل اجل وما یتعل ق به مقد 

= 
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 هورسولِ  العياُل كل هم إىل اهلل

من  (2) ةمسلَ  حتت أِّب (1) ةمسلَ  املؤمننی أم   انت أم  ك :١١٨ احلدیث

فقالت:  اهلل  ها رسوُل خطبَ  ،ةُ وانقضت العد   ةمسلَ  أبو يف  و تُ لام  فقبل، 

ُْ : »اهلل  كبرة، فقال رسوُل  صال: أنا امرأةٌ ِخ  ثالَث  يف   إن   !اهلل َل رسو یا  أنا أك

رات( قال:  غیور قالت: وأنا امرأةٌ « منِك  ا َتشى نزاعًا مع األزواج املطه  )تعني أَّن 

 ،ةیَ صبِ مُ  وأنا امرأةٌ  ! اهلل رسوَل  قالت: یا« غرتِك  فیذهب عنِك   أدعو اهللَ»

 ثنا حد   :(٣)"سنداملُ " يفأمحد  رواه «وإىل رسوله م إىل اهللهُ »قال: 

                                                 

= 

 هریرة. عن أِّب، ٥٤8، ٥٤٧ـ، ص٣٠٧٥، ر: العلم ...إلخذكر خْ قد تعل ق به من َل یتبحر يف 

كتاب النساء، فصل فیمن عرف بالكنیة من النساء، حرف السنی  "اإلصابة"انظر ترمجته:  (1)

 .٤٠٧-8/٤٠٤املهملة، 

 .٦/1٤8، ٥٩٧8، ر: ، حرف السنیكنى من الرجالال "أسد الغابة"انظر ترمجته:  (2)

مة، سلَ  عن أم  ، 22٤، 1٠/22٣، 2٦٧8٣، ر: مة زوج الن بي حدیث أم  سل "سندامل"أي: يف ( ٣)

 يف   إن   !اهلل رسول فقالت: یا اهلل  هتا، خطبها رسوُل  عنها، وانقضت عد  سلمة ملا تويف   أبا أن  

قال:  ،غیورٌ  قالت: وأنا امرأةٌ « أنا أكْ منِك : »اهلل  كبرة، فقال رسوُل  خصال: أنا امرأةٌ  ثالَث 

م إىل هُ »قال:  ،مصبیة ، وأنا امرأةٌ  اهلل رسوَل  قالت: یا« غرتِك  فیذهب عنِك   أدعو اهللَ»

أتاها  . قال: فأتاها فوجدها ترضع فانرصف، ثم  اهلل  جها رسوُل قال: فتزو  « اهلل وإىل رسوله

 اهلل  ت بنی رسولبن یارس فأتاها فقال: حل   رَ فوجدها ترضع فانرصف. قال: فبلغ ذلك عام  

« أین زناب؟»فقال:  اهلل  َلا، فأتاها رسوُل  ة، قال: فأخذها فاسرتضعالصبی   م  هلُ  وبنی حاجته،

قال: «. كرامة عىل أهلِك  بِك  إن  »ِبا وقال:  فدخَل  ،رأخذها عام   !اهلل رسوَل  یعني زینب، قالت: یا

= 
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 بنِت  العزیز ابنُ  عبد ثني ،(2)اءرفالص   بن أِّب كاملل عیل بن عبدثنا إسام ،(1)یعٌ كو

 .هوغر (٣)سائيالن   عند واحلدیُث  ، ةمسلَ  عن أم   ةمسلَ  أم  

 هكافيكم ورسولُ  اهللُ

ال[ ابذ  كال ملسیِح ا كي من نعِت وهو حي  هللا قال رسوُل  :١١٩ احلدیث : ]الدج 

َْ  رواه «هم ورسولُ كفیاك هللُفا ،مكرهُ خيرج وأنا بنی أظ فإن !واأبِّش »  (٤)"بركال" يف اينالط

 

                                                 

= 

، سائيلسائر نِ  سبعُت  لِك  سبعُت  ، وإنلِك  سبعُت  شئِت  إن»قال:  فأقام عندها إىل العشاء ثم  

 م يل.قِس أقالت: ّل، بل « لِك  قسمُت  شئِت  وإن

 .1٤٥-٩/1٣٩، ٧٦٩٥حرف الواو، من اسمه وكیع، ر:  "هتذیب التهذیب"انظر ترمجته:  (1)

 .٣2٧، 1/٣2٦، ٥٠2حرف األلف، من اسمه إسامعیل، ر:  "هتذیب التهذیب"انظر ترمجته:  (2)

ه "السنن"أي: يف ( ٣)  مة.سلَ  عن أم  ، 81، 8٠، صـ٦، اجلزء ٣2٥1، ر: كتاب النكاح، باب إنكاح اّلبن أم 

اهلل بن عثامن بن خثیم بن شهر بن  أسامء بنت یزید بن السكن األنصاري، عبد "املعجم الكبر" (٤)

وهو  اهلل  رسوَل  ا سمعْت عن أسامء بنت یزید، أَّن  ، 1٧٠، 2٤/1٦٩، ٤٣٠، ر: حوشب

ه، وهو فیكم قد حذر قومَ  نبيٍّ  وه، وكل  وأنذركم أحذركم املسیَح »بنی ظهراين أصحابه یقول: 

قبل لقومهم: یكون قبل خروجه سنون  حيك األنبیاءُ  ن نعته ما َلوسأحكي لكم مِ  !ةتها األم  أی  

یعیش املؤمنون؟  فبمَ  !اهلل رسوَل  فقال: یا فناداه رجٌل « ذي حافر ى ُّيلك كل  َخس جدب حت  

 یقرؤه كل   "كافر"یه ر، وبنی عینَبأعوَ  ولیس اهللُ رخيرج وهو أعوَ  بام یعیش به املالئكة، ثم  »قال: 

َتطر وهي  امءَ ساء واألعراب، یرون الس  والن  ن یتبعه الیهودُ كاتب وغر كاتب، أكثر مَ  مؤمن  

 امءَ أرسل الس   ي؟ أَلتبغون من  تنبت، ویقول لألعراب: ما تنبت وهي ّل َتطر، واألرَض  ّل

= 
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 .(1)عن أسامء بنت یزید 

اءاأل األعداء مقابَل  "هرسولُ و كافیكم هللُا" :نا قالهاهف  !وابِّش ت أنب شد 

 ةوبات اجللیلالن   هذهمثل  يف! هللا كارَ تب .!مكمع هورسولُ  هللُم مادام اعلیك خوَف  ّل

  رب هاسم احلبیب باسم  اقرتانُ ف ...!دائدعن الش   عظیم   ج وتفریج  ئاومن قضاء احل

 .!احلمد هللو ...! أملاً  ةاجلرحي ةابیهالو بادَ كیزید أ ىدمَ  ي  أ إىل

 هورسولَ  هلم اهللَ أبقيُت 

 أن اهلل  رسوُل نا أمرَ قال:  مر املؤمننی عُ  عن أمر :١٢٠احلدیث

قال:  -ه یوماً سبقتُ  إن- بكر   أبا أسبُق  : الیومَ فقلُت  ،عندي ق ذلك ماّلً فوافَ  ،َق نتصد  

قال:  ،ه: مثلَ قلُت « ألهلك؟ ما أبقیَت : »اهلل  مايل، فقال رسوُل  بنصِف  فجئُت 

                                                 

= 

ألباَّنا؟ وتبعث  خواْصها، دارةً  ا، خارجةً راهَ دُ  اخصةً كم ش؟ وأحیي لكم أنعامَ علیكم مدراراً 

هم إىل أبیه أو ن قد مات من اآلباء واإلخوان واملعارف، فیأِت أحدُ یاطنی عىل صورة مَ معه الش  

ة، ك فاتبعه، یعمر أربعنی سن  تعرفني؟ هو رب   ؟ ألسَت الناً فُ  أخیه أو ذوي رمحه فیقول: ألسَت 

كاحرتاق  اعةُ اعة والس  كالس   كالیوم، والیومُ  كاجلمعة، واجلمعةُ  هرُ هر، والش  وىل كالش  األُ  السنةُ 

اس الن   یتوضأ، فسمع بكاءَ  اهلل  قام رسوُل  ثم  « یناملسجدَ  إّل   منهل   ار، یرد كل  السعفة يف الن 

 ركم فاهللُ خيرج وأنا بنی أظهُ  فإن !واأبِّش »رهم فقال: قام بنی أظهُ هم، فرجع إلیهم فوشهیقَ 

 «.!مسلم خلیفتي عىل كل   خيرج بعدي فاهللُ ه، وإنرسولُ كافیكم و

ما یروى عن أسامء بنت یزید بن السكن عن  "املسند"يف  إسحاق بن راْهَویهوأخرجه 

 .ةعن أسامء بنت یزید األشعری  ، ٥/1٦٩، 22٩1، ر: النبي 

 .٧/1٦، ٦٧1٧النساء، حرف اَلمزة، ر:  "أسد الغابة"انظر ترمجته: (1)
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 َلم فقال: أبقیُت « ألهلك؟ أبقیَت  ما !بكر   أبا یا»فقال:  ،عنده ما بكل   بكر   فأتى أبو

 فقلُت  ،هورسولَ  اهللَ
 
 .أبداً  : ّل أسابقك إىل َشء

 (٤)اَشوالش   ،(٣)صحیٌح  حسنٌ  :وقال يوالرتمذ (2)دودا وأبو (1)يارمالد   رواه

 (٩)"كاملستدرَ " يف مُ كواحلا ،(8)"(٧)ةالسن  " يف (٦)نیهشا وابنُ  (٥)عاصم   أِّب وابنُ 

                                                 

، 1/٤8٠، 1٦٦٠عنده، ر:  ق بجمیع ماباب الرجل یتصد  كتاب الزكاة،  "سننال"أي: يف  (1)

 . ابعمر بن اْلط   عن

عمر بن  عن، 2٤٩ـ، ص1٦٧8باب يف الرخصة يف ذالك، ر:  ،كتاب الزكاة "سننال"أي: يف ( 2)

 . اباْلط  

ر ممن یدعى بك یكوَن أبو أن باب ]رجاؤه  ،املناقب واببأ "ننس  ال"أخرجه الرتمذي يف ( ٣)

 عمر بن اْلطاب. عن، 8٣٧، 8٣٦صـ، ٣٦٧٥من مجیع أبواب اجلن ة[، ر: 

ل"انظر: ( ٤) حرف الفاء، كتاب الفضائل من قسم األفعال، باب فضائل الصحابة،  "كنز العام 

 .، نقاًل عن الشاَش12/221، ٣٥٦٠٦، ر: فصل يف تفضیلهم فضل الصدیق 

 عن، 8٣2، صـ2اجلزء ، 12٧٥، ر: بكر  ائل أِّبباب ما ذكر من فض "السن ة"أي: يف ( ٥)

 عمر بن اْلطاب.

 .٥/٦٣٣ "هدیة العارفنی"انظر ترمجته:  (٦)

  ه.٣8٥سنة  توّف  امل ،محد البغداديأعمر بن ّلبن شاهنی  "كتاب السن ة" (٧)

 .(2/٣٦٦ "كشف الظنون")

 بن اْلطاب. عمر عن، 1٥٧، صـبكر  ِّبأل یلةفض "رشح مذاهب أهل السن ة"أي: يف ( 8)

 . ]قال احلاكم[: عمر بن اْلطاب عن، 2/٥8٤، 1٥1٠كتاب الزكاة، ر:  "املستدَرك" (٩)

 ."عىل رشط مسلم"]وقال الذهبي[:  ."رجاهعىل رشط مسلم، وَل خي صحیٌح  هذا حدیٌث "
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م هل  ك ،(٣)"ةاملختار" يف ءُ الضیاو ،(2)"ننالس  " يف يقهیوالبَ  ،(1)"ةاحللی" يفیم نعَ  وأبو

 . عمر املؤمننی عن أمر

 عليه وأنعمُت عليه اهللُ أهيل َمن قد أنعمَ  أحب  

 :(٥)یدبن زَ  ةدنا أسامسی   وابن (٤)دناسی   يف  النبي   قال :١٢١ احلدیث

 . هعن (٦)يالرتمذ رواه «هعلی وأنعمُت  هعلی هللُا ن قد أنعمَ مَ  لهأ أحب  »

                                                 

 . عمر بن اْلطاب عن، ٦٧، 1/٦٦، ٧٠بكر الصدیق، ر:  أبو "احللیة" (1)

 عن، 181، 18٠/٤، الزكاة، باب ما یستدل  به عىل أن  قوله كتاب  "السنن الكْى" (2)

 . عمر بن اْلطاب سمعُت 

 . عمر بن اْلطاب عن، 1٧٣، 1/1٧2، 8٠ر:  "األحادیث املختارة" (٣)

 .٣٥٣-2/٣٥٠، 182٩باب الزاي واَلاء والواو، ر:  "أسد الغابة"انظر ترمجته:  (٤)

 .1٩٦-1/1٩٤، 8٤والسنی وما یثلثهام، ر:  باب اَلمزة "أسد الغابة"انظر ترمجته: (٥)

، ٣81٩ ، ر: باب مناقب أسامة بن زید ،عن رسول اهلل  املناقب واببأ "السنن"أي: يف  (٦)

الرمحن، عن أبیه، قال: أخْين أسامة بن زید، قال:  سلمة بن عبد عمر بن أِّب، بطریق 8٦٥صـ

ن لنا عىل أسامة استأذِ  تأذنان، فقاّل: یاوالعباس یس إذ جاء عل   []عند الن بي  جالساً  كنُت 

« ؟جاء ِبام أتدري، ما»والعباس یستأذنان، فقال:  عل   !اهلل رسوَل  : یا، فقلُت اهلل  رسول

جئناك  !اهلل رسوَل  فأذن َلام فدخال فقاّل: یا «ي أدريلكن : » ، فقال النبي  ]أدري[ : ّلقلُت 

 !جئناك نسألك عن أهلك فقاّل: ما« دبنت حمم   ةُ فاطم»إلیك؟ قال:  ك أحب  أهلِ  أي   :نسألك

 ثم  »ن؟ قال: مَ  قاّل: ثم  « یدزَ  بن أسامةُ  :علیه علیه وأنعمُت  اهللُ ن قد أنعمَ مَ  أهل إيل   أحب  »قال: 

قد  اً علی   ن  إ»قال:  !هم؟ك آخرَ عم   جعلَت  !اهلل رسوَل  قال العباس: یا« بن أِّب طالب عل  

 ."]صحیح[ سنٌ َح  هذا حدیٌث ": عیسى[ ]قال أبو «ك باَلجرةسبقَ 



 295 الباب الثاني

 ن أحدٌ كی َل" :(2)"ةاملرقا" يف -يالبار ةرمح هعلی- (1)يالقار عل ال موّلنقا

املنصوص  املرادَ   أن  إّل   ، هرسولُ  هعلی وأنعمَ  هعلی هللُا  وقد أنعمَ إّل   ةحابمن الص  

 ﴿َوإِْذ َتُقوُل لِل ِذي َأْنَعَم اهللُ َعَلْیِه َوَأْنَعْمَت َعَلْیِه﴾ :تعاىل هو قولهو ،تابكال يف هعلی

 .لخ...إ (٣)"ك  ش وّل كلذ يف خالَف  ّل یدٌ و زَ هو[ ٣٧ ألحزاب:]ا

لنی ل اإلسالم من األو  هأ مجیعُ بل و ،فحسب ةُ حابالص   تلیس قول:أ

 وقد !ةیكد من التزأزیَ  ة  نعم ي  وأ ،هم رسولُ هعلی م وأنعمَ هعلی هللُا أنعمَ  ،ریناآلِخ و

یِهْم﴾ :ةالقائل ةریمكال ةاآلی يفسمعتم   يفلیس  !هللبل ّل وا [،12٩ ة:]البقر ﴿ُیَزك 

                                                 

ةالد   روي نورعل بن سلطان حممد القاري اَلَ  (1) ، ه1٠1٤املتوّف  ِبا سنة  ،ین الفقیه احلنفي نزیل مك 

مجع الوسائل يف رشح "يف احلدیث، و "األرسار املرفوعة يف األخبار املوضوعة"له من التصانیف: 

ه  "حاشیة عىل تفسر اجلالَلنی"و "الشامئل  "احلرز الثمنی للحصن احلصنی"، و"اجلامَلنی"سام 

رشح "و "رشح صحیح مسلم"و "رشح حزب البحر"و "بدة يف رشح قصیدة الْدةالز  "و

 "مبنی املعنی يف رشح األربعنی"و "فتح باب العنایة لّشح كتاب النقایة"و "فا للقايض عیاضالش  

ط"و "املرقاة عىل املشكاة يف رشح مشكاة املصابیح"و  "املسلك املتقسط يف املنسلك املتوس 

ر يف رشح الفقه وض األزهَ ح الر  نَ مِ "حجر، و ّلبن "نخبة الفكر"عىل "مصطلحات أهل األثر"و

مة اجلزریةنح الفكری  املِ "و "األكْ نزهة اْلاطر "و "بوياملورد الروي يف املولد الن "و "ة عىل مقد 

 .ملتقطًا( ٦٠2-٥/٦٠٠ "هدیة العارفنی")       ."القادر اجلیل الفاتر يف ترمجة الشیخ عبد

د اَلَ الد   : للشیخ نور"مرقاة املفاتیح رشح مشكاة املصابیح" (2) روي ین عل بن سلطان حمم 

 .(2/٥٧1 "كشف الظنون")                 ه.1٠1٤املتوّف  سنة  ،املعروف بالقاري

، حتت 2، الفصل  بيت الن أهل بیمناقب باب  ،كتاب املناقب والفضائل "رقاةامل" (٣)

 .1٠/٥٤٦، ٦1٧٧ :ر
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﴿َوَما َأْرَسْلنَاَك یقول:  ذا القرآنُ هف ، هرسولُ  هعلی وأنعمَ  هللُا  وأنعمَ إّل    َشءٌ العاَلَ 

ْلَعاملنََِی﴾  عىلقطعًا  هتُ فمن   ،للعاملنی ةً رمح و هان كوإذا  ،[1٠٧ األنبیاء:] إِّل  َرمْحًَة ل 

 .شیئاً   هیَض   فران فالفر والكُ الكُ  ومع ذلك لو أبى أهُل  ،نی مجیعاً العاملَ 

 جمازا   قرزُ النبي  یَ 

 «رزقاً  هفرزقنا عمل   عىل هن استعملنامَ »:  النبي   لاق :١٢٢ احلدیث

 . ةعن برید صحیح   بسند   (2)مُ كواحلا (1)دودا أبورواه . ...احلدیث

 يف (٤)بَق وس ،(٣)«ه اهللُ ورسوُلهأغنا» :املار ذكُره دیثاحليف  قد سبق أن قالو

ه فقد نحلتُ  ا احلسنُ أم   ،نعم» أن قال: نی حلسنَ إلماَمنی ال  هئِ عطا أحادیِث 

ان كو ،(٦)«(٥)ضاوالر   ةواملحب   وديه نجدِت وُج نی فقد نحلتُ ا احلَس وأم   ،یبتيلمي وهَ حِ 

                                                 

 .عن بریدة، ٤28ـ، ص2٩٤٣رزاق العامل، ر: أباب يف  واإلمارة، كتاب اْلراج والفيء "سننال"أي: يف ( 1)

هذا " . ]قال احلاكم[:بریدة عن، 2/٥٧2، 1٤٧2، ر: كتاب الزكاة "كاملستدرَ "أي: يف ( 2)

 ."عىل رشطهام". ]وقال الذهبي[: "اهخيرج نی، وَلعىل رشط الشیخَ  صحیٌح  حدیٌث 

 .22٧صـ انظر:( ٣)

 .28٦صـ انظر:( ٤)

 رافع. عن أِّب، 12٩، 1٤/128، طالب ...إلخ حرف احلاء، احلسنی بن عل بن أِّب "تاریخ دِمشق"أي: يف  (٥)

 بن ومن ذكر احلسن بن علالعّشة املبّشة باجلن ة،  "اآلحاد واملثاين"وأخرجه أبو بكر بن أِّب عاِصم يف 

يوأخرجه  .أِّب رافع عن، 1/2٩٩، ٤٠8، ر: ى أبا حممدطالب یكن  أِّب یعة"يف  اآلجر  كتاب فضائل  "الّش 

 .أِّب رافع عن، 21٤٥/٥،  ،1٦٣٠برسول اهلل  باب شبه احلسن واحلسنی ، احلسن واحلسنی 

 بیت ومن لیسواحرف الفاء، كتاب الفضائل من قسم األفعال، فضائل أهل ال "لكنز العام  "انظر:  (٦)

= 
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 علیَك  تعاىل هللا صىل   «هرزقنا» :نا یقول هاهو (1)«هعلی أنعمُت » :ةحدیث أسام يف

 .موسل   كوبارَ  ،كونوال كودِ ُج  قدرَ  َك آل عىلو

، ویقيم ألسنة  عَ نا  ُعميا ، وُیسمِ قلوبا  ُغلفا ، ویفتح أعيُ  نتِ خُي  النبي    ءوجاع آذانا  ُصاّم 

 ن  هم لیس بوكإلی م رسوٌل كلقد جاء» : رسوُل اهلل لاق :١٢٣ احلدیث

ً ُص  ذاناً آع سمویُ  ،میاً عُ  ناً ویفتح أعیُ  ،لفاً قلوبًا غُ  ختنلیُ  ؛سل  ك وّل  ،ءوجاعَ  ةً ویقیم ألسن ،ام 

 . (٣)فرر بن نعن جبَ  (2)"هننُس " يف يارمالد   رواه «هوحدَ  هللُ اّل  إ هَ لإ ّل :یقاَل  حت ى

 يف يشیخ البخار ةثق (٤)یحرُشَ بن  ةوَ یْ إذ قال أخْنا َح  ؛صحیح   بسند   قول:أ

بن  ةُ ثنا بقی ،ها من أقرانمُه و (٥)عنیمَ  وابنُ  بل وأمحدُ  ،يد والرتمذودا أبوو "هصحیح"

ثنا  :هبقول همن تدلیس ىشما خُي  زاَل  وقد ،من األعالم من رجال مسلم   ةثق (٦)الولید

                                                 

= 

 ."األمثال"عن العسكري يف نقاًل  ،1٣/288، ٣٧٧1٠ر:  ،بالصحابة ...إلخ، احلَسن 

، ٣81٩ ، ر: باب مناقب أسامة بن زید ،عن رسول اهلل  املناقب واببأ "السنن"أي: يف  (1)

 ."]صحیح[ حسنٌ  هذا حدیٌث ": ]قال أبو عیسى[ .بن زید أسامةُ  عن، 8٦٥صـ

ر بن عن جبَ ، 18، 1/1٧، ٩، ر: يف الكتب قبل مبعثه بي الن  صفةباب  "نسنال"أي: يف ( 2)

 َضمي.نفر احلَ 

 .2/٣2، ٩٤2، ر: حرف اجلیم، من اسمه جبر واجلحاف "هتذیب التهذیب"انظر ترمجته:  (٣)

 .٤88، 2/٤8٧، 1٦٥٩ حرف احلاء، من اسمه حیوة، ر: "هتذیب التهذیب"انظر ترمجته:  (٤)

 .٣٠٣-٩/2٩٧، ٧٩٣٠حرف الیاء، من اسمه حيیى، ر:  "هتذیب التهذیب"ه: انظر ترمجت (٥)

 .٥٧٥، و٥٧٠-٦/٥٦٧، بقیة بن الولید-1٤٤٦ ر: "سر أعالم النبالء"انظر ترمجته:  (٦)
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ر عن جبَ  ةمن رجال الست   ،عابد ةثق (2)عن خالد بن معدان ،ثبٌت  ةثق (1)بحر بن سعد

 ،نكالس   بنُ اروی  وقد ،ةجلیل خمَضم من الثانی ةثق  يَضم احلَ رفَ بن ن

 :قال ه عن أبیرفَ ر بن نعن جبَ  (٤)نمحالر   عن عبد ّلً نی مطو  هشا وابنُ  (٣)يباوردوال

مراسیل ك هلُ فمرَس  .بالیمن فأسلمنا  هللا رسولِ  وأتانا رسوُل  ،ةلی  هاجلا ُت كأدر

 واحلدیُث  ،ورهمعندنا وعند اجلُ  ةٌ ل حج  املرَس  أن   عىل ،ب أو فوقسعید بن املسی  

 .صل مِح هم أهل  كر جبَ  إىل ةُ وَ یْ حَ فمصینی باحلِ  مسلسٌل 

 البعرُي یسجد للنّبي 

قال: خرجنا مع  (٥) فيقَ مة الثَ غیالن بن سلَ  سی دنا عن :١٢٤ احلدیث

 ینا فنزلنا منزّلً ا مَض من ذلك، إن   فرأینا منه عجباً  ،يف بعض أسفاره اهلل  رسول

ويل فیه  ،یايلیش عِ  وعفیه عیيِش  ه كان يل حائطٌ إن   !اهلل نبَي  فقال: یا فجاء رجٌل 

 ،منهام یدنوَ  أن یقدر أحدٌ  وّل ،فیه هام وحائطي ومافمنعاين أنفَس  ناضحان فاغتلام عل  

 نبَي  فقال: یا« افتْح »فقال لصاحبه:  ى أتى احلائطَ بأصحابه حت   اهلل  نبُي  فنهَض 

كحفیف  أقبال َلام جلبةً  ك الباَب  حر  فلام  « افتْح »قال:  ،م من ذلكمها أعظَ أمرُ  !اهلل

                                                 

 .1٣2، صـ1اجلزء ، 1٧2 ر:، ٥الطبقة  "تذكرة احلفاظ"انظر ترمجته:  (1)

 .٥٣٦، 2/٥٣٥، 1٧٣٦ ر:سمه خالد، حرف اْلاء، من ا "ب التهذیبهتذی"انظر ترمجته:  (2)

 َل یتبنی لنا املراد. (٣)

 .٥/18٦، ٤1٣٧ ر:الرمحن،  حرف العنی، من اسمه عبد "هتذیب التهذیب"انظر ترمجته:  (٤)

 .٣2٩، ٤/٣28، ٤1٩٠ ر:باب الغنی،  "أسد الغابة"انظر ترمجته:  (٥)
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اهلل  فأخذ نبي   ،سجدا كا ثم  برَ  ونظرا إىل نبي اهلل   انفرج الباُب فلام   ،یحالر  

: فقال القومُ « فهاملَ عَ  نْ هام وأحِس استعملْ »هام إىل صاحبهام فقال: دفعَ  وسهام ثم  ؤبرُ 

 !اللةمن الض   دانا اهللُحنی هَ  هلل عندنا بك أحسنُ  امف ،تسجد لك البهائمُ  !اهلل نبي   یا"

 إن  : » فقال النبي   "جود لك؟تأذن لنا يف الس   أفال !كهالِ واستنقذنا بك من املَ 

جود ة بالس  من هذه األم   ر أحداً  آمُ ولو أين   ،یموت  للحي الذي ّللیس يل إّل   جودَ الس  

عن غیالن بن  (2)یمنعَ  وأبو (1)قانع ابنُ  واهر «.وجهالزَ  تسجدَ  أن املرأةَ  ألمرُت  ،ألحد  

 .بعض يفا هوقد دخل بعُض  ،طرٌق  هول ، فيقَ ثَ ال ةمسلَ 

 یدةَ دالش  البالیا  هذهیف حيسبون ك ،كالَلوا ةاللاملحب ون للض   ةَ ابیهالوولكن 

 .!البالء  ا دافعَ هعن املنجي املجرَ  ای یعتقدوحت   ...؟! بلی ةً 

 اهلل ا نستعني برسولإنّ الّصحايب یقول بتعليم النّبي: 

یهم م وأهلِ أمواَلَ  ن وطلبوا منه وازِ هَ  وفدُ  ه تا أتمل   :١٢٥احلدیث 

وعشرة، وقد  ا أصٌل إن   !حممد فقالوا: یابي، سها املسلمون كغنائم وم التي ساقَ یاَلَ وعِ 

اختاروا من »فقال:  !علیك اهللُ علینا من   فامننْ  !خيفى علیك ّل بنا من البالء ما نزَل 

بل نختار  ،نا بنی أحسابنا وأموالناتَ خر   فقالوا: قد« !كمسائكم وأبنائِ كم أو من نِ أموالِ 

املطلب فهو لكم، فإذا  ني عبدكان يل ولبَ  ا ماأم  : »اهلل  نا، فقال رسوُل نا وأبناءَ نساءَ 

                                                 

 .فيقَ مة الثَ ن بن سلَ عن غیال ،2/٣2٠، 8٦1باب العنی، ر:  "معجم الصحابة"أي: يف  (1)

باُ ا ذكريف  2٠و 18صل الف "ةدّلئل النبو  "أي: يف  (2) ألخبار من شكوى البهائم والس 

 . فيمة الثقَ عن غیالن بن سلَ ، ٣8٣ـص ،28٥ر:  ،...إلخ رسول اهلل ل هاسجودو
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اهلل عىل املؤمننی أو املسلمنی يف  ا نستعنی برسولولوا: إن  فقُ  وموافقُ  الظهرَ  یُت صل  

 مرو عن عَ  (1)سائيرواه الن   لخ.إ... لوا ذلكقاموا فقا وا الظهرَ  صل  فلام  « نسائنا وأبنائنا

 

                                                 

هلل بن عبد ا عن، 2٦٦، صـ٦اجلزء ، ٣٦8٧هبة املشاُ، ر: باب  ،كتاب اَلبة "سننال"أي: يف ( 1)

إنا أصل وعشرة،  !حممد إذ أتته وفد هوازن، فقالوا: یا اهلل  رسول ا عندقال: كن   عمرو

اختاروا من »فقال:  !علینا من اهلل علیك خيفى علیك، فامننْ  ّل وقد نزل بنا من البالء ما

اءنا بل نختار نس ،فقالوا: قد خرتنا بنی أحسابنا وأموالنا« أموالكم أو من نسائكم وأبنائكم

 الظهرَ  یُت املطلب فهو لكم، فإذا صل   كان يل ولبني عبد ا ماأم  : »اهلل  وأبناءنا، فقال رسوُل 

وا  صل  فلام  « !اهلل عىل املؤمننی أو املسلمنی يف نسائنا وأبنائنا فقوموا فقولوا: إنا نستعنی برسول

فقال « املطلب فهو لكم دفام كان يل ولبني عب: »اهلل  قاموا فقالوا ذلك، فقال رسوُل  الظهرَ 

اهلل  كان لنا فهو لرسول : ما، وقالت األنصارُ اهلل  املهاجرون: وما كان لنا فهو لرسول

  ا أنا وبنو فزارة ینة بن حصن: أم  ا أنا وبنو َتیم فال، وقال عیَ ، فقال األقرُ بن حابس: أم

كان  ، ماسلیم فقالوا: كذبَت یم فال، فقامت بنو ا أنا وبنو سلَ فال، وقال العباس بن مرداس: أم  

هم، هم وأبناءَ وا علیهم نساءَ رد   !اسا الن أُّي   یا: »اهلل  ، فقال رسولاهلل  لنا فهو لرسول

 ن َتس  فمَ 
 
 فرائض من أو   فله ست   ك من هذا الفيء بيشء

 
وركب « علینا  یفیئه اهللُ ل َشء

یا أُّيا »رة فخطفت رداءه فقال: وه إىل شجأنا، فأجلأعلینا فی مْ ِس قْ اَ  ه وركب الناُس راحلتَ 

 تلقوين بخیالً  َل ثم   ،ه علیكممتُ قس   هتامة نعامً  لكم شجرَ  لو أن   !ي، فواهللردائ وا عل  رد   !اسالن 

ه لیس يل ها إن  »یقول:  یه ثم  فأخذ من سنامه وبرة بنی أصبعَ  أتى بعراً  ثم  « كذوبا وّل جباناً  وّل

بكبة من شعر فقال:  فقام إلیه رجٌل « فیكم مردودٌ  اْلمُس س، وَُخ  إّل  هذه  وّل من الفيء َشءٌ 

املطلب  كان يل ولبني عبد ا ماهذه ألصلح ِبا بردعة بعر يل فقال: أم   أخذُت  !اهلل رسول یا

= 
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 . (٣)مرواهلل بن عَ  ه عبدعن جد   (2)عن أبیه (1)یببن شعَ 

نَ   أن  النبي   احلدیُث  هذا یفید نستعنی إن ا "ویقولوا:  ،هم أن یستعینوا بهلق 

اف. "اهلل  برسول اَك َنْس فس  الوهابیة!  أُّي  اَك َنْعُبُد وإِی  َتِعنُی﴾ وا اآلن ﴿إِی 

ًة باهلل اّلستعانةَ  ؛ فإن  [٥ ]الفاحتة:  بأن هم فكیف أمرَ  ،يف اآلیة كانت خاص 

جهالة  من لیس ،نیوی ة وبنی ما بعدهابنی احلیاة الد   قةُ ؟! والتفرِ ...  یستیعنوا به

مجیعًا أحیاٌء  رام الكِ  ظر أن  األنبیاءَ هم، بَغض  الن  الوهابیة فحسب، بل هي ضاللتُ 

، واألمرُ حقیقی ة  دُ بحیاة    جسامنی ة 
ة  ر أن ه رشٌك يف  ،باهلل الذي قد اختص   نیوی  وقد تقر 

، ةِ ی  َّش والبَ  ةِ ، واملَلكی  عدِ والبُ  رِب ، والقُ ِت اموامل قة فیه باحلیاةِ معنی التفرِ  غره، فام

 ويف حال احلیاة فالن اُس  ،كالّش   ت تنسحب صالحیةُ امفبعد امل أ !وبوجه  من الوجوه؟

 يف كل  املجال، فاألمرُ  یعاود الوهابیةَ  ؟! هذا اجلنونُ ... كاء هلللحون أن یكونوا رُش یص

م حيمون التوحیَد، فحینًا ك، وهُ هم أهَل الّش  علیهم جعلَ  الذي انقلَب  م حيسبون أَّن 

ًة بوجه  آَخ رب والبُ قة بنی القُ یعرتُّيم اجلنوُن بالتفرِ   ...! رعد، ومر 

                                                 

= 

 وا اْلیاطَ أد   !اسالن  اأُّي   یا»فنبذها وقال: « أرب يل فیها بلغت هذه؟ فال أو»فهو لك، فقال: 

 «.یوم القیامة وشناراً  عىل أهله عاراً یكون  الغلوَل  فإن   ؛واملخیط

 .1٦1، ٦/1٥٩، ٥21٧ حرف العنی من اسمه عمرو، ر: "هتذیب التهذیب"انظر ترمجته:  (1)

 .٣/٦٤٣٦٤٤، 288٤ حرف الشنی من اسمه شعیب، ر: "هتذیب التهذیب"انظر ترمجته:  (2)

 .٣٤8-٣/٣٤٥، ٣٠٩2باب العنی والباء، ر:  "أسد الغابة"انظر ترمجته:  (٣)
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ُ  من اْلَ أن  هؤّلء املوح   اصلفاحل لق رشیكًا دین األفذاذ یعتقدون بعَض أنوا

 تقویة"هم إن ام قال يف فتبنی  أن  إمامَ  ،هللكًا لغر اه رِش كان إثباتُ  تون َلم ما، لذلك ُیثبِ هلل

عون اإلسالم، سبحان ك وهُ عن هؤّلء الوهابیة: ابتىل أكثُر الن اس بالّش   "اإلیامن م ید 

 إِّل   ِمُن َأْكثَُرُهْم بِاهللإذ یقول: ﴿َوَما ُیؤْ  اهللُ ه، صدَق عاوي من هذه األفوااهلل! هذه الد  

ُكوَن﴾ ]یوسف: ّْشِ ا هتتك الس   هذه النكتةُ  .(1)[1٠٦ َوُهم م  رت جدیرٌة باحلفظ؛ ألَّن 

 .!التوفیقهلل عن كثر  من جهاّلهتم الفاحشة، وبا

 رْت ساعة  من هنارفتأّخ  مَس الّش  أمرَ   النبي  

َْ روى ا :١٢٦احلدیث  عن سی دنا جابر  "طاألوَس املعجم "يف  حسن   اين بسند  لط

 .(2)«رْت ساعًة من َّنارفتأخ   مَس الش   أمرَ   رسوَل اهلل أن  » :اهلل األنصاري  بن عبد

الواقعة العظیمة الواردة  غرُ  ،نة املذكورة يف هذا احلدیث احلَس واقعال أقول:

حیح حت ى أد ى املوىل  ،روِبا له عد غُ مُس بفیها الش   التي رجعْت  ،يف احلدیث الص 

م اهللُ -عل   .خدمته  يف هصالَة العرص التي فاتتْ  -ه الكریمتعاىل وجهَ  كر 

ح هذا احلدیَث و احلمد و ،ه من األكابرالطحاوي وغرُ  اإلماُم األجل   صح 

ة یدعَ  هذا ما !هلل اموات نافٌذ يف مَ  ؛ إذ أمُره ى بخالفة رب  العز  لكوت الس 

، رب  العامَلنیل ، وهو اعة واّلنقیاد له مجیعًا مأموٌر بالط   لُق اْلَ واألرض، و

مل ا كان  اهلل األعظم  م وخلیفةُ األكرَ  األجل   ، ذلك احلبیُب فهو له هلل  ما وكل  

                                                 

 .1٩ـالتوحید والّشك، صبیان يف  1الباب  "تقویة اإلیامن" (1)

(2 ) َْ  عن جابر.، ٣/11٦، ٤٠٣٩، ر: من اسمه عل "املعجم األوسط"اين يف أخرجه الط
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 عن ، ففي احلدیثالقمُر  إلیه مال أشارَ  له وهو يف املهد، وحیث يناغتُ  رضیعًا كان القمرُ 

ك خول يف دینِ دعاين إىل الد   !اهلل رسوَل  : یالب، قال: قلُت ط  امل اس بن عبدالعب   سی دنا

 ،إلیه مال وتشر إلیه بأصبعك، فحیث أرشَت  ناغي القمرَ ك يف املهد تُ تك، رأیتُ لنبو   أمارةٌ 

ه ]حنی[ یسجد وجبتَ  كاء، وأسمعُ لهیني عن البُ ثني، ویُ ثه وحيد  أحد    كنُت إين  : » قال

عثامن إسامعیل  اإلسالم أبو شیخ واإلمامُ  (2)"ّلئلالد  "يف  يیهقرواه البَ  (1)«حتت العرش

تارخَيي بغداد "يف  (٥)عساكر وابنُ  واْلطیُب  ،(٤)"املئتنی"يف  (٣)ابوينمحن الص  الر   بن عبد

 .(٧)"(٦)سنٌ يف املعجزات َح "ابوين: قال شیخ اإلسالم الص  و . "مشقودِ 

                                                 

ل"انظر:  (1) يف فضائل نبینا  1حرف الفاء، كتاب الفضائل من قسم األفعال، الباب  "كنز العام 

عثامن  ، نقاًل عن أِّب11/1٧2، ٣182٥، ر: ته يف معجزا 1...إلخ، الفصل  حممد 

 .واْلطیب "املئتنی"الصابوين يف 

ة" (2) ما جاء يف حفظ اهلل تعاىل باب  ...إلخ، مُجاُ أبواب ما ظهر عىل رسول اهلل  "دّلئل النبو 

 املطلب. عن العباس بن عبد، 2/٤1، ...إلخ رسوله 

 .٥/1٧٣ "هدیة العارفنی"ترمجته: انظر  (٣)

إبراهیم بن حممد اآلمدي  ،2٩8من اسمه إبراهیم، حتت ر:  "لسان املیزان"انظر: ترمجته:  (٤)

 .1/1٩٩، اْلواص

یة، "التاریخ"يف أي:  (٥) ته باب  السرة النبو  ، ما جاء يف تسلیم احلجر جامع من دّلئل نبو 

 املطلب. عن العباس بن عبد، ٤/٣٦٠، والشجر علیه 

 . ،1/1٥٤، رضاعه 1صد املق "املواهب"انظر:  (٦)

يف املعجزات  واملتنُ  ،هذا حدیٌث غریُب اإلسناد"اخترص العبارَة، وَتام نص  الصابوين كام یل:  قلت:( ٧)

 .]األزهري غفر له[                    (.1٣٣، صـ2٣)اإلفادة  "اَلاد الكاف"حسٌن، وذكر َتاَم العبارة يف 
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  سّيدنا النّبي  ن دائرة أمرِ یستطيعون اخلروَج ع الأیضا   راُت األمرَ دبِّ امل

له أمرًا،  مس أن تعَص فاآلن أن ى للش   ،القاهرة ضیع هذه احلكومةُ إذا كان للر  

ًا، دُ الش  وقد ظهرْت خالفُة اهلل الكُ  العظیم!  طرفًا، واهلل والقمرَ  مَس ْى ظهورًا تام 

یستطیعون اْلروَج  كل ه، ّل العاَلَ  ُّيم نظامُ الذین جيري عىل أیدِ  راُت األمرَ دب  امل املالئكةُ 

: اهلل  ، فقال رسوُل م اهلل األعظَ  اهلل خلیفةِ  رسول حممد   ناسی دِ  عن دائرة أمرِ 

َتَباَرَك یقول: ﴿ . والقرآنُ هریرة  عن أِّب (1)رواه مسلم« لق كافةً اْلَ  رسلُت إىلأُ »

َل اْلُفْرَقاَن َعىَل َعْبِدِه لَِیُكوَن لِْلَعامَلنِیَ  ِذي َنز  يف عموم  [ واندرَج 1﴾ ]الفرقان: َنِذیراً  ال 

 أیضًا. العامَلنی مجیُع املالئكة 

 الّشمُس الغاربُة ُرّدْت لسّيدنا سليامن 

َحت ى َتَواَرْت نته للخیل ﴿سی َدنا سلیامن خالل معایَ  صالُة العرص فاتْت و

َجاِب   املؤمننی عل وروي عن أمر .[٣٣﴾ ]ص: ُرد وَها َعَل  [، قال: ﴿٣2﴾ ]ص: بِاحْلِ

م اهللُ- يف قول سلیامن:  "ها"مر أن  الض  "يف تفسر هذه اآلیة:  -ه الكریموجهَ  كر 

لنی بالش   مس، واْلطاُب راجٌع إىل الش   "وهارد  "  سلیامنَ  بي  مس، یعني أن  النللمالئكة املؤك 

وقُت  حت ى حانَ  ه،وها حسب أمرِ مَس الغاربة، فرد  أولئك املالئكَة بأن یرد وا له الش   أمرَ 

المنا وعىل نبی   نا سلیامنُ العرص بعدما دخل وقُت املغرب، فأد اها سی دُ  الة والس   ."علیه الص 

                                                 

الةالةضع الص  اوكتاب املساجد وم "صحیحال"أي: يف ( 1) ، ، باب املساجد ومواضع الص 

: عىل األنبیاء بستٍّ  لُت ض  فُ »قال:  اهلل  رسول هریرة أن   عن أِّب، 21٣ـ، ص11٦٧ ر:

 علت يل األرض طهوراً ت يل الغنائم، وُج عب، وأحل  بالر   رصُت م، ونُ جوامع الكلَ  عطیُت أُ 

 .«ون، وختم ِّب النبی  لق كافةً إىل اْلَ  رسلُت ، وأُ ومسجداً 
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ُرد وَها معنى قوله: ﴿"أن ه قال:  ُحكي عن عل ": "عاَل التنزیلمَ "في ف

 :مسلنی بالش  للمالئكة املؤك   اهلل  بأمرِ   [ یقول سلیامنُ ٣٣﴾ ]ص: َعَل  

 .(1)"وها علیه، حت ى صىل  العرَص يف وقتهامَس، فرد  ﴾ یعني الش  َها َعَل  ُرد و﴿

 عنه ینقل خري  إاّل  منه، وال ینفذ أمر  إاّل  ال  النبي  

اب حَضة  أجل   نا سلیامن وسی دُ  عىل صاحبها أفضل - نبی نانائب  من نو 

الة والتحیة سوِل  ، ثم  أمرُ -الص  باين أمحد  اإلمامَ   اهللُ ورحم !م شأنهما أعظَ  الر  الر 

: هو "دیةن یة باملنح املحم  املواهب الل دُ "ل يف احیث ق ،واسعة رمحةً  سطالينبن خطیب القَ 

  َعنه  ینقل خٌر إّل   منه، وّل ینفذ أمٌر إّل   فوذ األمر، فالع نُ وِض خزانُة الس  وم. 

 لِكًا وسی داأّل بأِّب َمن كان مَ 
 

 نی واقفبنی املآء والط   وآدمَ  
 

 هخالفُ  أمرًا ّل یكونُ  إذا رامَ 
 

 (2)ون صارفيف الكَ  ولیس لذاك األمرِ  
 

 !یا رسول اهلل يف َهواك سارعُ یُ  ك إاّل ما أرى ربَّ 

اهلل  أمرُ و أمَره أمُر اهلل، ؛ فإن  ه ف أحٌد أمرَ كیف یرِص وأجل،  أقول:

تعاىل، هلل ا شاءه شاءه  ما ،"كمهحلُ  َب معق   لقضائه وّل راد   ّل"ف أبدًا: رَص یُ  ّل

 (٣)للبخاري "نیحیحَ الص  "في ف ،تعاىلهللُ یشاء ا یشاء ما وهو 

  

                                                 

 .٤/٦1، ٣٣، حتت اآلیة: سورة ص "معاَل التنزیل" (1)

 .ملتقطاً  1/٥٦توطئة،  ،لاملقصد األو   "نیةدُ لاملواهب ال" (2)

 ﴿ُتْرِجي َمن َتَشاء ِمنُْهن  التفسر، سورة األحزاب، باب قوله: كتاب  "صحیحال"أي: يف ( ٣)

= 
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أن   ،فیه وردَ  حدیٌث صحیٌح جلیٌل  (٣)وغرها (2)"سائينن الن  ُس "و ،(1)ومسلم

دیقة قالت حلبیبها األعز   أم   ُُ یُ  ك إّل  ى رب  ما أرَ : »املؤمننی الص   «.!يف َهواك سار

 !طيعكيُ ه لَ ك الذي تعبُد إّن ربَّ  !أخي ابنَ  ا: یأبو طالب قال

كان  وكذا إن !جهجس فأخرِ وإن كان هناك الوهاِّب الن   !یهةً انظر هنَ  أخي املسلم

ٌف كاذِ   واسمع احلدیَث  !دهفأبعِ  فیاً تًا خمصارى متسرت  ٌط كالن  ٌب غال  مفرِ هناك متصو 

ادق من عبده ورسوله، أن  أنَ   قال: مرَض   بن مالك ساً بعدما تستقیم عىل املعیار الص 

ُُ  !أخي ابنَ  فقال: یا  بي  ه النطالب فعادَ  أبو فقال:  ،نيیعافیَ  ك الذي تعبد أنرب   اد

ك إن  رب   !أخي ابنَ  قال: یا ،ط من عقالطالب كأن ام نَش  فقام أبو« !يعم   الل هم اشِف »

ه!»قال:  !طیعكیُ الذي تعبده لَ   (٤)«!كطیعن  لیُ  أطعَت اهللَ نلئِ  وأنَت یا عام 

  

                                                 

= 

، [٥1]األحزاب:  َزْلَت َفاَل ُجنَاَح َعَلْیَك﴾َوُتْؤِوي إَِلْیَك َمن َتَشاء َوَمِن اْبَتَغْیَت مِم ْن عَ 

 .عن عائشة ، 8٤2، 8٤1ـ، ص٤٧88 ر:

 عن عائشة.، ٦2٣ـ، ص٣٦٣1 ، ر:هبتها نوبتها لَضهتا جوازالرضاُ، باب كتاب  "صحیحال"أي: يف ( 1)

نن"أي: يف ( 2) ، ٣1٩٦ ، ر:يف النكاح وأزواجه النكاح، باب ذكر أمر رسول اهلل كتاب  "الس 

 عن عائشة.، ٥٤، صـ٦جلزء ا

، 2٠٠٠ ، ر:النكاح، باب التي وهبت نفسها للن بي كتاب  "السنن"ماجه يف  أخرجه ابن( ٣)

 عن عائشة.، ٣٣٤صـ

 .               ]اإلمام أمحد رضا[.حسب مراد املحبوببكل  مراد حمبوب  ئة( معنی الطاعة هاهنا هتی٤)

= 
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= 

أر َمن نب ه علیه، ویبدو أن ه خصیص  َل إىل اهلل  لإلطاعة املضافة هذا توجیٌه لطیٌف منه 

د ِبا، ذلك فضل اهلل یؤتیه َمن یشاء،   تفر 
له إفاضة اهلل تعاىل عىل قلبه، وكم له من ُنكت  لطیفة 

فهو  «یسارُ يف هواك! إّل  ما أرى رب ك »وشاهُده ما یأِت يف نفس الكتاب من قول سی دتنا عائشة: 

 التي ّل جتوز عىل اهلل جرى فیه عىل األصل ا َُ ر يف علم التفسر، وهو أن  املباد ، أعني ملقر 

القاعدة ": "روح البیان"ِبا الظواهر التي تفهم من الكلامت يف البدایة حتمل عىل الغایات، قال يف 

ة أن  األفعاَل التي َلا أوائُل بدایات وأواِخر غایات، إذا َل یكن إسناُدها إىل اهلل با عتبار التفسری 

ْ  واّلستهزاء والغم  والَفرح  البدایات، یراد ِبا حنی اإلسناد غایاهُتا، كالَغضب واحلیاء والتك

حك والبشاشة وغرها  [.1/2٤سورة فاحتة الكتاب،  "ُروح البیان". ]"والض 

وز يف غر احلدیث؛ ملا فیه من اإلُّيام كام ّل جي ولیعلم أن ه ّل جيوز إضافُة اإلطاعة إىل اهلل 

 إطالُق الزارُ والرامي، مع أن  كال  منهام ورد يف القرآن ملكان اإلُّيام فلیتنب ه!.

سة، أو یطَلق اساًم ": "املساَمرة"قال يف  ُ مما یسند إىل الذات املقد  نقول: كل  لفظ  یرد يف الّش 

ا أن یتواتَر أو ینقأو صفًة َلا، وهو خمالٌف للعقل ویسم   ل آحادًا، واآلحاُد إن ى املتشابه ّل خيلو، إم 

ًا ّل كان ظاهرًا فظاهُره  اء ناقله أو سهوه أو غلطه، وإنقطعنا بافرت ،حيتمل التأویَل  كان نص 

ًا ّل حيتمل التأویَل، بل ّل مراد، وإن غرُ  ر أن یكوَن نص  یكوَن  بد  وأن كان متواترًا فال یتصو 

بقَي بعد انتفائه احتامل  س مرادًا منه، ثم  إنظاهرًا، وحینئذ  نقول: اّلحتامُل الذي ینفیه العقُل لی

ا أن یدل  قاطٌع عىل  بقَي احتامّلن فصاعدًا فال واحد، تعنی  أن ه املراُد بحكم احلال، وإن خيلو، إم 

َل یدل قاطٌع عىل التعینی، فهل یعنی  بالن ظر واّلجتهاد؛  واحد  منهام أو ّل، فإن دل  مُحل علیه، وإن

ُل مذهُب اْللف، دفعًا للَخبط عن  فات. األو  العقائد أو ّل؟؛ خشیة اإلحلاد يف األسامء والص 

َلف  .]األزهري غفر له[                  [ انتهى.٣٣صـ "املساَمرة"] "والثاين مذهُب الس 
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اء (1)عدي رواه ابنُ   .عن أنس بن مالك  (٣)ناينعن ثابت البُ  (2)من طریق اَلیثم الَبك 

ع ، واشفعْ عْ طَ تُ  رأَسك، وقُل  ارفعْ : یقال للنّبي   تشفَّ

القیامة  اس یومَ الن   دُ  لسی  إين   !والذي نفس بیده» :یقول  !رواسمع حدیثًا آَخ 

 :فیأتون أمحد فیقولون !ونه وّل فخرن دُ ومَ  حتته آدمُ  وإن   ،حلمدا بیدي لواءَ  وإن   !وّل فخر

أنا  ،نعم :فأقول !اربالن   ة آدم ّل حترق الیومَ لذری   اشفعْ  !للعاملنی رمحةً  ك اهللُیا أمحد جعلَ 

 فتفتح :قال ،أمحد :فأقول ؟ن هذامَ  :فیقال ،ةبحلقة اجلن   ى آخذَ فآِت حت   :قال !هاصاحبُ 

یفتح يل من التحمید والثناء  ثم   ،ساجداً  خررُت  ،و هُ إّل   ار ّل إلهَ اجلب   إىل فإذا نظرُت  ،يل

 ،عتشف   عْ واشفَ  ،عْ طَ ل تُ َس  كرأَس  ارفعْ  :یقال ثم   ،لقمن اْلَ  ّل یفتح ألحد   شیئاً  عىل الرب  

ن وجدتم يف اذهبوا فمَ  :له  فیقول الرب   !اربالن   م ّل حترق الیومَ یة آدَ ذر   !رب   یا :فأقول

 (٤)"املستدَرك"يف  رواه احلاكمُ  «!جوهقراط من إیامن فأخرِ  قدرِ  ه مثقاَل قلب

 

                                                 

 .عن أنس، 8/٣٩٦، 2٠18 :رحتت  من ابتداء اسمه هاء، من اسمه اَلیثم، "الكامل"أي: يف ( 1)

عن أنس ، ٤/٧٥٧، 1٩٩1كتاب الدعاء والتكبر، ر:  "املستدَرك"اكم يف وأخرجه اإلمام احل

اين يف  .بن مالك  َْ باب العنی، من اسمه عل، ر:  "املعجم األوَسط"وأخرجه اإلمام الط

 .عن أنس، ٣/٩٥، ٣٩٧٣

 .٦/2٦٩، ٩٠٣٣ :ر من اسمه اَلیثم، "لسان املیزان"انظر ترمجته:  (2)

 .٥٤٧، 1/٥٤٦، ٤٥٣ :ر حرف الثاء، من اسمه ثابت وثبات، "لتهذیبهتذیب ا"انظر ترمجته:  (٣)

اهلل  بادة بن الصامت قال: قال رسولعن عُ ، ٤٠، 1/٣٩، 82 :ر كتاب اإلیامن، "ستدَركامل" (٤)

« :  القیامة ینتظر  وهو حتت لوائي یومَ  إّل   من أحد   فخر، ما القیامة وّل یومَ  اسِ الن  دُ أنا سی

= 
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 . امتبادة بن الص  عن عُ  (1)عساكر وابنُ 

 ين يف أّمتي ماذا أفعل ِّبم؟استشارَ  إّن ريبِّ 

تي  إن  رِّب  »: ومن هذا الباِب احلدیُث الذي قال فیه  استشارين يف أم 

باُدك، فاستشارين الثانیَة فقلُت لُقك وعِ م َخ هُ ! أي رب   شئَت  ماذا أفعل ِبم؟ فقلُت: ما

تك یا حممد!حزأ له كذلك، فقال: ّل َل بّش   .نك يف أم  تي  ين أن  أو  َمن یدخل اجلن ة من أم 

واحلدیث بعد ذلك ... (2)«سبعون ألفًا لیس علیهم حساٌب  سبعون ألفًا، مع كل  ألف  

                                                 

= 

ة فأستفتح اجلن  ى آِت باَب حت   ،معي اُس احلمد، أنا أميش ویميش الن  واءَ معي ل ج، وإن  الفرَ 

أنظر  له ساجداً   خررُت رِّب   فإذا رأیُت  !دبمحم   ن هذا؟ فأقول: حممد، فیقال: مرحباً فیقال: مَ 

نی یخَ عىل رشط الش   صحیٌح  ،فات والرؤیةيف الص   كبرٌ  هذا حدیٌث " ]قال احلاكم[: .«إلیه

 ."خيرجاه عىل رشطهام وَل" :[ل الذهبيوقا]. "خيرجاه وَل

عن  111، 11٠/ ٦1 -٧٧٤1حرف املیم، حتت ر:  "مشقتاریخ دِ "أخرجه ابن عساكر يف  (1)

ل"وانظر:  .أنس يف فضائل  1حرف الفاء، كتاب الفضائل من قسم األفعال، الباب  "كنز العام 

قة ...إلخ، ٣...إلخ، الفصل  نبینا حممد  نقاًل عن  ،11/1٩٥، ٣2٠٣٥ :ر يف فضائل املتفر 

ه الولید ابنُ ىما رو، مسند صهیب بن سنان بن مالك  "مسند الشاَش"وانظر:  .عساكر ابن

 : آِت باَب اهلل  امت، قال: قال رسوُل بادة بن الص  عن عُ ، ٣/12٣، 11٩1، ر: بادة عنهبن عُ 

له، فیقال:  شكراً  ه ساجداً ل  خررُت رِّب   ن هذا؟ فأقول: حممد، فإذا رأیُت ة فأستفتح فیقال: مَ اجلن 

 ."برمحة اهلل وبشفاعتي ،حرَق ن قد أُ ع، فیخرج من النار مَ تشف   واشفعْ  ،عْ طَ ل تُ قُ  ،كرأَس  ارفعْ 

، ٩/٩٤، 2٣٣٩٦، ر: حدیث حذیفة بن الیامن عن الن بي  "املسند"يف اإلمام أمحد ه أخرج( 2)

ثنا ابنبطریق  ثنا ابنیَل حسن، حد  َتیم اجلیشاين یقول: أخْين سعید  أبا أن ه سمع رةبه عة، حد 

= 
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ته املرحومة. صىل  اهلل تعاىل علیه ل أجل  منه، بنی  فیه فضائَله اجللیلأطوَ  ة وفضائَل أم 

 .عن حذیفة  (1)عساكر م، آمنی!. رواه اإلمام أمحد وابنُ ك وسل  وعلیهم وبارَ 

 يَك رب ك فََتَض َوَلَسوَف ُیعطِ 

 یقول له  تعاىل اهللَ فیه أن   هذا معنى احلدیث الذي وردَ  تعاىل، وبحمد اهلل

لنی یومَ    هم یطلبون ِرضائي، وأنا أطلب ِرضاكَ كل  "رین: واآلِخ  القیامة عىل مأل األو 

 

                                                 

= 

خيرج  خيرج حت ى ظنن ا أن ه لن یومًا فلم هلل ا أن ه سمع حذیفَة بن الیامن یقول: غاب عن ا رسوُل 

 إن  رِّب  »فلام  خرج سجد سجدًة، فظنن ا أن  نفَسه قد قبضْت منها، فلام  رفع رأَسه قال: 

تي ماذا أفعل ِبم؟ فقلُت: م باُدك، فاستشارين لُقك وعِ م َخ هُ ! شئَت أي رب   ااستشارين يف أم 

تك یا حممد!حزأ الثانیَة فقلُت له كذلك، فقال: ّل َل بّش   .نك يف أم  َمن یدخل اجلن ة من  ين أن  أو 

تي سبعون ألفًا، مع كل  ألف   فقال: ادُ جتب،  أرسل إيل   سبعون ألفًا لیس علیهم حساٌب، ثم   أم 

لیعطیك، ولقد  إّل  فقال: ما أرسلني إلیك  ؟أو معطي رِّب  سؤيلعط، فقلُت: لرسوله وَسل تُ 

ر، وأنا أميش حی ًا صحیحًا، وأعطاين  أعطاين رِّب   م من ذنبِي وما تأخ  وّل فخَر، وغفر يل ما تقد 

تِي وّل تغلب، وأعطاين الكوثَر فهو َّنٌر من اجلن ة یسیل يف حويِض، وأعطاين العز   أن ّل جتوُ أم 

ُل والنرَص والر   تي شهرًا، وأعطاين أين  أو  األنبیاء أدخل اجلن َة، وطی ب يل  عَب یسعى بنی یَدي أم 

د عىل َمن قبلنا، وَل جيعل علینا من حرج تي الغنیمَة، وأحل  لنا كثرًا مما شد   «.وألم 

ل"انظر:  (1) يف فضائل نبینا  1حرف الفاء، كتاب الفضائل من قسم األفعال، الباب  "كنز العام 

قة ...إلخ،يف فضائل املتف ٣...إلخ، الفصل  د حمم ، نقاًل 2٠٣، 11/2٠2، ٣21٠٦ :ر ر 

 عساكر عن حذیفة. عن ابن
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 .!وباَرك وسل م عىل آلَك و تعاىل علیَك هلل . صىل  ا(1)"حممد! یا

 فضائل سّيدنا الشيخ عبد القادر اجليالين 

ا األخ الُس  ا املسلم! أُّي  ا الفِ أُّي  يف  ه أمرِ  فوذُ فیع! نُ دائي للمصطفى الر  ن ي! أُّي 

ه ه وابنِ م عىل نائبه ووارثِ تسل   َل ما مُس تطلع الش   سبة له؟ بل ّلبالن   ءَ َش مس والقمر ّلالش  

القادر  حممد الشیخ عبد سی دنا وموّلنا اإلمام أِّب ،الكوَننی غیِث  ،الثقَلنی ه غوِث وحبیبِ 

ین أبو سی دي نور األجل   فهذا اإلمامُ  ،اجلیالين  س قُ - (2)طنويفاحلسن عل الش   الد  د 

ه الرؤيف ي  اجللیل العارف باهلل سی دي عبد ه اإلمامُ الذي وصفَ ) -رس  اهلل بن أسعد املك 

 ((٥)اإلمام الفقیه العاَل املُْقرُ یُخ بأن ه الش   (٤)"ة اجلنانآمر"يف  (٣)افعي الیافعي الش  

                                                 

َین َك ِقْبَلًة ﴿وقال:  :2/82، 1٤2، حتت اآلیة: سورة البقرة "مفاتیح الغیب"انظر: ( 1) َفَلنَُول 

 كل   !یا حممد"ه تعاىل قال: أن  فیه ك أرضاها، واإلشارةُ  [ وَل یقل قبلةً 1٤٤]البقرة:  ﴾هااَتْرَض 

ا يف وأم   ،فهذا الذي ذكرناه نیاأما يف الد   ."ینارَ يف الد   وأنا أطلب رضاكَ  ،یطلب رضاَي  أحد  

یَك َرب َك َفرَتْىض﴿وله تعاىل: اآلخرة فق
 .[٥]الضحى:  ﴾َوَلَسْوَف ُیْعطِ

 .٥/٥٧٣ "هدیة العارفنی" انظر ترمجته: (2)

 .٣81، ٥/٣8٠ "العارفنیهدیة " انظر ترمجته: (٣)

: لإلمام "نسانحوال اإلأب تقل  و مانيف معرفة ما یعتْ من حوادث الز   مرآة اجلنان وعْة الیقظان" (٤)

 (.2/٥٣2 "كشف الظنون") . ه٧٦8 وّف  سنةتامل ،اهلل بن أسعد الیافعي الیمني حممد عبد أِّب

 .٣/2٦8سنة إحدى وستنی وَخسمئة،  "مرآة اجلنان"(٥)
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الم حممد عبد أخْنا أبو": (1)"ِبجة األرسار"املستطاب  هه يف كتابیروي بسندِ  الس 
(2) 

الم بن إبراهیم بن عبد  حممد بن عبداهلل بن أِّب عبد الم البرصُي  الس   ،األصل الس 

یخ مئة، قال: أخْنا الش  والدار بالقاهرة سنة إحدى وسبعنی وست   ،املولد البغدادُي 

مئة، قال: ببغداد سنة ثالث وثالثنی وست   (٣)زاحلسن عل بن سلیامن البغدادي اْلب ا أبو

ارالقاسم ع أخْنا الشیخان الشیخ أبو حفص عمر  والشیخ أبو (٤)مر بن مسعود البز 

القادر  نا الشیخ عبدببغداد سنة إحدى وتسعنی وَخسمئة، قاّل: كان شیخُ  (٥)الكیامِت

 حت ى  مُس تطلع الش   ما :س األشهاد يف جملسه، ویقولویميش يف اَلواء عىل رؤ

م هُر ویسل  الش   يءري فیها، وجيوَتْين بام جي م عل  وتسل   ُة إيل  نَ الس   يء، وجتعل   مَ تسل  

ُُ ویسل   يءوخيْين بام جيري فیه، وجي عل    يءوخيْين بام جيري فیه، وجي م عل  األسبو

! إن  الس   م عل  الیوُم ویسل   ِة رِّب  ضون عرَ عداء واألشقیاء لیُ وخيْين بام جيري فیه، وعز 

                                                 

: للشیخ نور "جة األرسار ومعدن األنوار يف مناقب السادة األخیار من املشایخ األبرارِب"( 1)

ین أِّب احلسن عل بن یوسف اللخمي الش   ة سنة ويف الش  طنويف الص  الد  افعي، تويف  جماورًا بمك 

 (.٥/٥٧٣ "هدیة العارفنی"و .1/2٤٥ "كشف الظنون")                ه.٧1٣

 .تهَل نعثر عىل ترمج( 2)

 .٣٩ -٤/٣٧ "ذیل طبقات احلنابلة" انظر ترمجته: (٣)

 .1٠/٣٥8 "تاریخ الكامل "انظر ترمجته:  (٤)

 .َل نعثر عىل ترمجته( ٥)
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ُة اهلل شاهَ علِم اهلل ومُ أنا غائٌص يف بِحار  ،وح املحفوظيف الل   عیني عىل دتِه، أنا حج 

 .(1)"ه يف األرضووارثُ  اهلل  رسول علیكم مجیعكم، أنا نائُب 

 ! فإن ام أنَت كل مَت عن یقنی  ّل شك  فیه، وّل وهمٌ صدقَت یا سی دي واهلل

 .!رب  العاملنیهلل ل، واحلمد ر فتفص  ق، وتؤمَ یعرتیه، إن ام تنطق فتنطق، وتعطى فتفر  

عن  -بحمد اهلل-خيرج  املتعل ق ِبذا احلدیث قلیاًل، ولكن َل الكالمُ  وإن طال

 .!مقصود رسالتنا هذه، وباهلل التوفیق

 !یا ربيعةُ شئَت  ماَسْل 

 (٣)"ابن ماجه"و (2)"سنن أِّب داود"و "صحیح مسلم"يف  :١٢٧احلدیث 

َْ  "املعجم الكبر"و یُت مع قال: كنُت أبِ   (٤)مياين عن ربیعة بن كعب األسلَ للط

َْ -« َسْل »ه، فقال يل: ه وحاجتِ فأتیُته بوضوئِ  اهلل  رسول فقال  -اينولفظ الط

قال: فقلُت أسئلك  -رجعنا إىل لفظ مسلم- (٥)«!َسْلني فأعطیك ربیعةُ  یا»یومًا: 

                                                 

 .٥٠ـإلخ، ص... ِبا عن نفسه ذكر كلامت أخْ "ِبجة األرسار" (1)

 عن، 1٩٧ـ، ص1٣2٠من اللیل، ر:  بي باب وقت قیام الن  ،الةكتاب الص   "سننال"أي: يف ( 2)

 مي.ربیعة بن كعب األسلَ 

 .التي بنی أیدینا "ماجه سنن ابن"َل نجد هذه الروایة يف نسخة ( ٣)

 .2٦٩، 2/2٦8، 1٦٦٠ ، ر:باب الراء واالباء "أسد الغابة"انظر ترمجته:  (٤)

اين يف  (٥) َْ  عن ربیعة بن كعب.، ٥8، ٥/٥٧، ٤٥٧٦، ر: من اسمه ربیعة "املعجم الكبر"أخرجه الط
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ي عىل نفسك فأعن  »قلُت: هو ذاك، قال: « ؟أَو غر ذلك»رافقتَك يف اجلن ة، فقال: مُ 

 .(1)«!جودبكثرة الس  

فیس قاطٌع للوهابیة كلمًة كلمًة، حیح اجللیل الن  الص   هذا احلدیُث هلل! احلمد 

ل هذا أثقَ  وَتصیص، وما مطلٌق من غر تقیید  « َسْل : »خلیفة اهلل األعظم  قوُل و

یقدر عىل قضاء مجیع احلوائج،  الذي یتجىل  به أن ه  عىل الوهابیة! وهو القوُل  اجلبُل 

 من الد   وكل  
من غر تقیید  « َسْل : »، لذلك قال رة يف اختیاره آلِخ نیا وامراد 

 يف اختیارنا كل   إعطاءَ  تریده؛ فإن   ما أنَت به سائل، یعني َسْل  َسْل ما
 
 .!َشء

 د این

 

 ت
ی
 و  ا رگ ریخ

 

 د ا ر ی و یبقعٰ ا  ر ر

 

  و   ایشہدبر اگ 
ہ

   انم نیہیم وخا   ر ہچ

 

 !ه وَتن  ما شئَت حَضتَ  فأِت  ،نیا واألخرىتتمن  خرًا يف الد   أي: إن كنَت 

 ، بركةهللا رسول ، عاشُق هللیوخ علامء اَلند، العارف بال شیخ ُش اقو

   هلوي ث الد  موّلنا عبد احلق  املحد   قیخ املحق  یار، سی دي الش  املصطفى يف هذه الد  

ه القويقُ - س رس  ویؤخذ من إطالق "حتت هذا احلدیث:  (2)"املشكاة"يف رشح  -د 

نه من إعطاء كل   -َسل- ؤالاألمر بالس  قوله  ما أراد من خزائنه  أن  اهلل تعاىل مك 

 ."ن شاء بام شاءائلنی مَ من الس   تعاىل، وأن ه خيص  

                                                 

، 1٠٩٤باب فضل السجود واحلث علیه، ر:  ،الةكتاب الص   "صحیحال"أخرجه مسلٌم يف ( 1)

 مي.ربیعة بن كعب األسلَ  عن، 2٠2ـص

ة اللمعات يف رشح املشكاة"أي:  (2) هلوي "أشع   املتوّف   ،فاريس: لعبد احلق  بن سیف الدین الد 

 .(٣/٥8 "إیضاح املكنون")                      ه.1٠٥2سنة 
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هَتا نیا وَض   فإن  من ُجودك الد 
 

 (1)ومن ُعلوِمك علم الل وح والَقَلم 

 

حممد  األجل   یقول فیه اإلمامُ  (2)یفةمن بردة املدیح الّش   هذا البیُت 

كالمها قطعٌة من مائدة  نیا واآلخرةُ اهلل! الد   : یا رسوَل نی لسی د العاملَ  (٣)وصريالبُ 

ة  مما كان أو  فیها كل   التي اندرَج -ها لم بأرِس وح والقَ الل   ك، وعلومُ ك وكرمِ ودِ ُج  ذر 

ل بالفارسیة . والبیُت (٤)جزٌء من علومك -اعة بالتفصیلیكون إىل قیام الس    األو 

سول حلق  املحد  ق عبد اللشیخ املحق    .ث الدهلوي من قصیدته يف مدح الر 

ین يف جناب  تلك عقائدُ هلل! احلمد  ة الد  ، خالفًا هلل ا رسول سی دناأئم 

عىل عنی اإلیامن  عنی العفن، الذي یقول وقد وضعَ یطان الل  ، عبد الش  يلذلك الطاغ

د فلیس له اختیارٌ َمن كان اسمُ "فران: الكُ  خزَف    ه حمم 
 
د   أّل صىل  رب   .(٥)"يف َشء حمم 

د  وآله وسل    م، آمنی!.هم وسل  ى منتقصیه وأعاذنا من حاَلم ورش  زم، وأخعىل حمم 

                                                 

 .٥٦ـص ،1٠الفصل  "الكواكب الدریة"أي: يف  (1)

ین  لإلمام رشف "یة يف مدح خر الْیةالكواكب الدر  "قصیدة الْدة املوسومة بـ (2) الد 

 .ه٦٩٥اهلل حممد بن سعید الدّليص ثم  الُبوصري، املتوّف  سنة  عبد أِّب

 .(٦/11٠ "هدیة العارفنی". و2٩٦، 2/2٩٥ "كشف الظنون")

 .٦/11٠ "هدیة العارفنی" :انظر ترمجته (٣)

 ]األزهري[.               لخ.إ... ( الذي ترمجناه آنفًا بالعربی ة فقلنا: إن كنت تتمن  ٤)

 .٤٣ـيف ذكر رد  اإلرشاك يف العبادة، ص ٤الفصل  "تقویة اإلیامن" (٥)
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: "املرقاة رشح املشكاة"يف  -علیه رمحة الباري- يمة عل القارل العال  اق

نه من إعطاء كل   أن  اهللَ ،ؤالبالس   األمرَ  ذ من إطالقه یؤَخ " ما أراد من  تعاىل مك 

 .!رب  العاملنیهلل واحلمد  ،(1)"ئن احلق  خزا

: حیث بعد قوله  ،يف احلدیث اجللیل عىل الوهابیة عظیمٌ  وها هو بالءٌ 

حاِّب یسأله« َسْل »  ."!رافقَتك يف اجلن ةأسألك مُ "ربیعُة اجلن َة، إذ یقول:  الص 

ا الوهابیة! ما سوُل هذا الّش   أُّي  مالُك اجلن ة  ك اجلل عندكم الذي یقبله الر 

الة والتحیة ة السامیةهلل ؟! و... علیه أفضل الص   .!احلج 

 إىل ريبِّ يف حاجتِي ! إيّن توّجهُت بَك رسوَل اهلل یا

حیح اجللیل العظیم الذي هو أشد   احلدیُث  :١٢٨احلدیث  قاطع   الص 

َْ  (٤)خَزیمة والرتمذي وابنُ  (٣)هماج وابنُ  (2)سائيللوهابیة، رواه الن    اين واحلاكمُ والط

                                                 

 .2/٦1٥، 8٩٦ :ر، حتت 1الفصل ، باب السجود وفضله ،الةكتاب الص   "رقاةملا" (1)

، عن 2٠٥، 2٠٤ـ، ص٦٦٤ ر: ذكر حدیث عثامن بن حنَیف، "عمل الیوم واللیلة": يف أي( 2)

 .عثامن بن حنَیف

، 1٣8٥ باب ما جاء يف صالة احلاجة، ر: والسن ة فیها، الةإقامة الص   كتاب "سننال"أي: يف ( ٣)

 یف.عن عثامن بن حنَ، 2٣٣ـص

صالة الرتغیب والرتهیب،  ابمُجاُ أبواب صالة التطوُ ...إلخ، ب "صحیحال"أي: يف  (٤)

 .یفعن عثامن بن حنَ، 1/٦٠٣، 121٩ ر:
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 غریٌب  حسنٌ "، وقال الرتمذي:  (2)یفعن سی دنا عثامن بن حنَ  (1)َبیهقيوال

َْ (٣)"صحیح حه احلاكمُ "صحیح": (٥)والَبیهقي (٤)اين، وقال الط عىل رشط  ، وصح 

ین عبد العظیم  ه اإلماُم حافظ احلدیث زكُي ، وأقر  تصحیحَ (٦)البخاري ومسلم الد 

ة النقد والتنقیوغرُ  (٧)نذرياملُ  نَ  ،حه من أئم  عاَء بأن یقوَل   لق  بعد  فیه األعمى الد 

الة:  هُ »الص  د   الل هم إين  أسئلك وأتوج  محة، یا إلیك بنبی ك حمم  د! إين   نبي  الر  حمم 

هُت بك إىل رِّب  يف حاجتِي هذه لتُ  ْعه يف  توج   «.!قى يل، الل هم فَشف 

                                                 

عوات الكبر"أي: يف ( 1) ، ویأمر أن یدعى به كان یدعو به النبي   ما جامع باب "الد 

 یف.عن عثامن بن حنَ، 1/٣2٥، 2٣٥ ر:

 .٥٧1، ٣/٥٧٠، ٣٥٧٧ باب العنی والثاء، ر: "أسد الغابة" انظر ترمجته: (2)

عن عثامن بن ، 81٦ ـ، ص٣٥٧8 ر:  ،باب الدعوات، كتاب "ننس  ال"لرتمذي يف أخرجه ا( ٣)

 ."هذا حدیٌث حسٌن صحیح"عیسى[:  ]قال أبو .یفحنَ

عن عثامن ، 18٤، 18٣، صـ1اجلزء  باب الطاء، من اسمه طاهر، "املعجم الصغر"أي: يف ( ٤)

اين[:  یف.بن حنَ َْ  ."واحلدیث صحیح"]قال الط

عوات بإسناد  صحیح": "ةدّلئل النبو  "يف  قال الَبیهقي (٥) مُجاُ أبواب دعوات  "ورَویناه يف كتاب الد 

 .٦/1٦٧إلخ، ؤه ...كان فیه شفا يف تعلیمه الَضیر ما ماباب املستجابة ...إلخ،  نبی نا 

]قال  .یفعن عثامن بن حنَ، 2/٤٥٥، 118٠ر:  ،كتاب صالة التطوُ "كاملستدرَ "أي: يف ( ٦)

 ."خيرجاه نی، وَلیخَ عىل رشط الش   صحیٌح  ا حدیٌث هذ"احلاكم[: 

 .2٧٣، 1/2٧2، 1 ، ر:ودعائها الرتغیب يف صالة احلاجة "الرتغیب والرتهیب"أي: يف ( ٧)
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 اهلل  رسولب فیه نداءٌ  ،شدید اٌح ر  جلرىض القلوب مل وكان هذا احلدیُث 

وایات يف  إلیه، ولكن بعَض  واّللتجاءُ  به  واّلستعانةُ  ،جئاواحل عند احلصن "الر 

بالبناء للفاعل، یعني  (2)«يل قَض لتَ » :أس فیهاجاوزْت باملاء من فوق الر   (1)"نیاحلَص 

يف  -علیه رمحة الباري-ل موّلنا عل القاري اقف !أنَت حاجتِي اهلل اقضِ  رسوَل  یا

 قَض لتَ »: ويف نسخة  بصیغة الفاعل، أي: (٣)"نیصن احلِص ز الثمنی رشح احلِ راحلِ "

 .(٤)جمازيٌّ  مرادي، فاإلسنادُ  سببًا حلصول حاجتِي ووصولِ  كونَ لیواملعنى « احلاجَة يل

ا املعرتض! أ مازلَت تعتقد أن  اّلعتقادَ فإذَ   "دافَع البالء" بكونه  ن أُّي 

 ؟!....تقول  أم ماذا ،رشكٌ 

نَ   َكونال سی دُ  قول:ثّم أ عاَء بأن یقوَل  ىاألعمَ  لق  الة  يف زمنه الد  بعد الص 

لتجأ إلینا، وكان هذا یكفي لتصلیة رشك تمن ا و ستمد  تنادینا باسمنا، وأن ت، و...هكذا

 .!!عر جهن مالوهابیة إىل قَ 

                                                 

: لإلمام شمس الدین حممد بن حممد ابن اجلزري "احلصن احلِصنی من كالم سی د املرَسلنی" (1)

افعي، املتويف سنة   .(1/٥1٥ "كشف الظنون")                   .ه٧٣٩الش 

 .1٠٥صـ "نیاحلصن احلِص " (2)

ي، نزیل القاربن سلطان حممد اَلَروي املعروف ب : للشیخ عل"نیاحلرز الثمنی للحصن احلِص " (٣)

مة، املتوّف  ِبا سنة  ة املكر   .(٥/٦٠٠ "هدیة العارفنی". و1/٥1٦ "كشف الظنون"). ه1٠1٤مك 

 .٣/1٥ "احلرز الثمنی" (٤)
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 ةُ قفیه بزمن احلیاة وما بعد املامت، أو التفرِ  قةُ ما كان رشكًا فالتفرِ  أّوال :

ه باألعىل ، وبیانُ ذلك مردوٌد ومقهور عد، أو الَغیبة واحلضور، كل  رب والبُ بالقُ 

 .(1)مسطور

لباجلزء  رب هأن یناجَي املرُء  عاءَ التعلیم الد   لیس حاصُل  ثانيا : من  األو 

عاء بعد الر   عاء... "یا حممد"یقول: ويف جنابنا  حيََض  ثم  كعتَنی، الد   .إىل آخر الد 

عاء اإلخفاُء، وباإلخفاء الَغیبُة واحلضوُر َس يف والسن ةُ  اقصة واٌء للوهابیة الن   الد 

أقام  یف نا عثامن بن حنَ نی بالَغیب عادًة، ولكن سی دَ ئَ العقل، فیعتْ كال الندا

ةَ  نَ  الطام  ة عىل الوهابیة حیث لق  عاء عىل عهد خالفة أمر املؤمننی  التام  نفَس الد 

باسمه  داءعىل الوهابیة بالن   دیدةش  اآلفَة ال ئج، وصب  أحَد أصحاب احلوا عثامن 

  بعد وفاته. 

َْ  "املعجم الكبر" ونص  احلدیث يف أن  رجاًل كان خيتلف إىل "اين: لإلمام ط

 ینظر يف حاجته، فلقَي  یلتفت إلیه وّل ّل يف حاجة  له، فكان عثامنُ  ان عثامن بن عف  

ائِت  فتوضأ، ثم   یف: ائِت املیضأةَ بن حنَ  ه عثامنُ ى ذلك إلیه، فقال لیف فشكَ حنَ  ابنَ 

 ُه إلیك بنبی نا حممد  الل هم إين  أسألك وأتوج  "ل: املسجَد فصل  فیه ركعَتنی، ثم  قُ 

ُه بَِك إىل رِّب   د! إين  أتوج  محة، یا حمم   وتذكر حاجَتك ،"يل حاِجتي قىفت ،نبي  الر 

جُل   انعثامَن بن عف   باَب ثم  أتى  ،ما قال له فصنعَ وُرح حت ى أروح معك، فانطلق الر 

 َاُب حت ى أخذ ه معه عىل ، فأجلَس  انه عىل عثامن بن عف  فأدخلَ  ،بیده ، فجاء البو 

                                                 

 .٣٠2-2٩٩: صـانظر (1)
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حاجَتك  قضاها له، ثم  قال له: ما ذكرَت وه فذكر حاجتَ  ؟حاجُتك :قالف ،الطنفسة

جل خرج من إثم   !اذكرهالك من حاجة  ف تكان اعة، وقال: ماحت ى كان الس   ن  الر 

كان ینظر يف حاجتِي  ما !خراً هلل فقال له: جزاك ا ،یفبن حنَ  عثامنَ  عنده فلقَي 

، فقال عثامنُ  إيل   یلتفت وّل شهدُت  يما كل مُته، ولكن  هلل! یف: وابن حنَ  حت ى كل مَته يف 

« تصْف: » برصه، فقال له النبي   ذهاَب  إلیه ىكفَش  وأتاه َضیرٌ  هلل ا رسوَل 

 ةَ أاملیض ائِت : » ، فقال النبي  عل   لیس يل قائٌد، وقد شق  هلل! ا رسوَل  یا فقال:

 ُُ هلل! یف: فواحنَ  قال ابنُ  ،...«عواتِبذه الد   فتوضأ، ثم  صل  ركعَتنی، ثم  اد

قنا وطال بنا احلدیُث حت ى دخَل  ما جُل  تفر   .(1)"ٌر قط  یكن به ََض  كأن ه َل علینا الر 

َْ  اإلمامُ و  (2)"صحیح واحلدیُث ": ، قالَلذا احلدیث ةً عد   ا ذكر أسانیدَ اين بعدمالط

 .!واحلمد هلل رب  العاملنی

                                                 

اين يف ( 1) َْ ، 8٣1٠، ر: من اسمه عثامن، ما أسند عثامن بن حَنیف "املعجم الكبر"أخرجه الط

 .عثامن بن حنَیف عن، ٣1، ٩/٣٠

اين يف ( 2) َْ عن  ،18٤، 18٣، صـ1اجلزء  باب الطاء، من اسمه طاهر، "املعجم الصغر"قال الط

 .یفعثامن بن حنَ
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 هموُمدِّ  أهل املدینة عىل صاعِ   النبي   قد باَرك

 ؛وااصْوا وأبِّش »ألهل املدینة الطی بة:   نیقال سی د العاملَ  :١٢٩احلدیث 

ا« كمكم وُمد  فإين  قد باَركُت عىل صاعِ  عن أمر املؤمننی  (1)"سندهمُ "يف  رُ رواه البز 

 .!هأسند الْكَة يف رزق أهل املدینة إىل نفِس  أن ه نا أفاد  احلدیُث  و .عمر 

 

 

 

 

     

                                                 

ار" (1) باملدینة  عرُ عن عمر قال: غال الس  ، 1/2٤٠، 12٧ ر: عمر بن اْلطاب،مسند  "ُمسند البز 

كم، د  كم ومُ عىل صاعِ   قد باركُت فإين   ؛وااصْوا وأبِّش : »اهلل  فقال رسوُل  ،اجلهدُ  فاشتد  

األربعة، وطعام  نی یكفينی، وطعام اّلثنَالواحد یكفي اّلثنَ طعامَ  فإن   ؛قواتفر   لوا وّلفكُ 

َْ يف اجلامعة، فمَ  الْكةَ  ة، وإن  مسة والست  األربعة یكفي اْل له  كنُت  ،اهِت وائها وشد  عىل أَل  ن ص

منه فیها،  خرٌ  ن هوبه مَ  أبدل اهللُ  ، فیهاعام   عنها رغبةً  ن خرَج القیامة، ومَ  یومَ  أو شهیداً  شفیعاً 

 ومَ 
 
 «.يف املاء كام یذوب امللُح  ه اهللُأذابَ  ن أرادها بسوء





 

 

 ةرسالة ضمني  
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 (رسالة ضمنّية)

 احلبيب بيد   بيب أّن الترشيع  منية الل  

  النّبي بأمر ةبالطيّ  ةحتريم احرم املدين يف احدیي األ

م هاللّ »فقال:  هرب   ادع  اهلل رسول   أنّ  :"نیحيح  الّص " يف :١٣٠ احلدي 

 يف يطحاووال (3)وأمحد (2)اُه  (1)«اهيم ما بنی البت  حر  أ وإّن  ،ة  كّ م م  حرّ  يم  هإبرا إنّ 

 .عن أنس  (4)"ثارعان اآلرشح م  "

                                                 

عن أنس  564صـ، 3367 ر: كتاب أحاديث األنبياء، باب، "الصحيح"أخرجه البخاري يف  (1)

 إبراهيم   إنّ  همّ ه، اللّ نا ونحبّ حيبّ  هذا جبل  »حد فقال: له أُ  طلع   اهلل  رسول أنّ  مالك بن 

 «.تيهابنی الب   م ما أحر  ، وإّن ة  مكّ  م  حرّ 

يف  8حرف الفاء، كتاب الفضائل من قسم األفعال، الباب ] "لكنز العاّم " يف منتخ  ام( عزاه هل2)

األمكنة، فضائل املدينة وماحوهلا عىل ساكنها أفضل يف  1الفصل ، فضائل األمكنة واألزمنة

 [عن أنس "صحيح البخاري"و "صحيح مسلم"نقاًل عن  ،5/354، المالة والّس الّص 

عبُدك وخليُلك ونبيُّك، وإّن  الّلهم إّن إبراهيم  »له:  فإّن لفظ   ؛يف الّدعاء إاّل  أره ملسلم   ومل

عا ملّكة، وإّن أدع  .اهـ. منه« ه معهدعاك ملّكة ومثل   وك للمدينة بمثل ماعبُدك ونبيُّك، وإّنه د 

 ]أي: من اإلمام أمحد رضا[

 عن أنس بن مالك.، 4/300 ،12512مسند أنس بن مالك بن النرض، ر:  "سندامل"أي: يف ( 3)

، 6175باب صيد املدينة، ر:  والذبائح واألضاحي، كتاب الصيد "عان اآلثاررشح م  " (4)

 .لك عن أنس بن ما، 3/4٩5
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 مّكة   إّّن احّرمُت املدينة  كام احّرم إبراهيمُ 

م حرّ  يم  هإبرا إنّ » : اهلل قال رسوُل  :"نیحيح  الّص " يف أيضاً  :١٣١ احلدي 

ا هصاع   يف وُت دع   وإّن  ،ة  كّ م يمُ هم إبراام حرّ ك ة  املدين مُت حرّ  وإّن  ،اهلهعا ألود   ة  كّ م

 .يد بن عاصم بن ز   اهللعن عبد  مجيعاً  (1)مهُ  «ةكّ م لهأل يمُ هإبرا هب عاد   ما ا بمثل  هد  ومُ 

 هدطیُ  ذ  أو يؤخ   ط  خیب   أو املدينة شجرُ  يعضد   أن هنی النبيُّ 

 هرب   اعد    هأنّ   ةريره عن أيب "نیحيح  الّص " يف وأيضاً  :١٣٢ احلدي 

عاك ه د  ك، وإنّ ك ونبيُّ  عبدُ ك، وإّن ك ونبيُّ لُ ك وخليعبدُ   إبراهيم   إنّ  همّ اللّ » :فقال

 يالطحاو وروی اإلمامُ  (2)«ه معهة، ومثل  دعاك ملكّ   أدعوك للمدينة بمثل ماة، وإّن ملكّ 

 

                                                 

، 573ـ، ص3313إلخ، ر: ... باب فضل املدينة ،كتاب احلّج  "صحيحال"يف  مسلمأخرجه  (1)

بي باب بركة صاع النّ ،كتاب البيوع "صحيحال"يف  البخاريوأخرجه  .زيد بن عاصم عن

 :اهلل بن زيد  عن عن عبد، 342صـ، 212٩، ر.  املسند"يف  اإلمام أمحدوأخرجه" 

وأخرجه  .5/533، 16446 عبد اهلل بن زيد بن عاصم املازن، ر:مسند املدنينی، حديث 

عان اآلثار"يف  الطحاوي كتاب الصيد والذبائح واألضاحي، باب صيد املدينة، ر:  "رشح م 

 .اهلل بن زيد  عن عبد، 3/4٩4، 6167

، 1873كتاب فضائل املدينة، باب البتي املدينة، ر:  "الصحيح"يف  البخاريأخرجه ( 2)

 باب فضل املدينة ،كتاب احلّج  "صحيحال"يف  مسلموأخرجه  .هريرة  عن أيب، 301صـ

 هريرة. عن أيب، 576ـ، ص3334، ر: ...إلخ



 327 )رسالة ضمنّية( منية اللبيب

 .(1)"اهطیُ  ذ  أو يؤخ   ط  خیب   ا أوهشجرُ  يعضد   أن  النبيُّ ی وهن" وزاد: هبيقار   ما

  ع  يقط   أن ،ي املدينةبني البت   م مد أاحر  إّّن 
 هدل صيُد هد، أو يقت  ضدهُ ع 

بنی  م ما أحر  إّن » : اهلل قال رسول :"صحيح مسلم" يف :١٣٣ احلدي 

 (4)يوالطحاو (3)و وأمحدُ ه رواه (2)«هاصيدُ  ل  قت  ها، أو يُ ضاهُ ع   يقطع   أن ،ي املدينةالبت  

 .وقاص  سعد بن أيب عن

 يهدبني البت   م مد أاحر  ، وإّّن ة  مكّ  م  احرّ  إبراهيم   إنّ 

 إنّ » : اهلل قال رسول :"صحيح مسلم" يف وأيضاً  :١٣٤ حلدي ا

  عن رافع بن (6)ُي و والطحاوه رواه (5)«يهابنی البت   م ما أحر  ، وإّن ة  مكّ  م  حرّ   إبراهيم  

                                                 

صيد باب  والذبائح واألضاحي، كتاب الصيد "رشح معان اآلثار"أخرجه الطحاوي يف ( 1)

 .  هريرة عن أيب، 3/4٩6، 6183املدينة، ر: 

 574ـ، ص3318 إلخ، ر: ...باب فضائل املدينة ،تاب احلجك "صحيحال"أخرجه مسلم يف ( 2)

 .بن أيب وقاص سعد عن

 .بن أيب وقاص سعد عن، 1/384، 1573وقاص، ر:  إسحاق سعد بن أيب مسند أيب "سندامل"أي: يف ( 3)

، 6162ر:  صيد املدينة،باب  والذبائح وألضاحي، كتاب الصيد "رشح معان اآلثار"أي: يف ( 4)

 .د بن أيب وقاصسععن ، 3/4٩3

، 573ـ، ص3315إلخ، ر: ... باب فضل املدينة ،كتاب احلج "صحيحال"أخرجه مسلم يف ( 5)

 عن رافع بن خديج.

، 6174ر:  صيد املدينة،باب  والذبائح وألضاحي، كتاب الصيد "رشح معان اآلثار"أي: يف  (6)

 .عن رافع بن خديج ، 3/4٩5
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 .(1)خديج 

 يهدبني مأزم   مد احرامد   املدينة   مُت  احرّ إّّن 

 أنّ   دريسعيد الُ  عن أيب "صحيح مسلم" يف وأيضاً  :١٣٥ احلدي 

 ، وإّن ها حرماً فجعل   ة  مكّ  م  حرّ   إبراهيم   إنّ  هم  اللّ »فقال:  هعا رب  د    اهلل رسول  

 الح  فيها س   ل  حيم   ، والفيها دم   هيراق   ال يها، أنبنی مأزم   ما حراماً  املدينة   مُت حرّ 

 .(2)«ف  ل  ع   ل  إاّل  فيها شجرة   ط  ختب   تال، واللق  

 احلرم   إبراهيم   عىل لسدن   مت  كام احرّ  ،يهد البت  بني مد مُت  دد احرّ إّّن  همّ اللّ 

 همّ اللّ »فقال:   اهلل رسول   إنّ  :"صحيح مسلم" يف وأيضاً  :١٣٦ احلدي 

 (4)وأمحدُ  (3)وه «احلرم   إبراهيم   عىل لسان   مت  كام حرّ  ،يهابنی البت   ما مُت  قد حرّ إّن 

 

 

                                                 

 .234-2/232، 1580، ر: لراء مع األلفاباب  "أسد الغابة" انظر ترمجته: (1)

، 3336 إلخ، ر:... باب الرتغي  يف سكنى املدينة ،كتاب احلّج  "صحيحال"أخرجه مسلم يف ( 2)

 سعيد الدري. أيب عن، 577ـص

يف فضائل  8حرف الفاء، كتاب الفضائل من قسم األفعال، الباب ] "منتخ  كنز العامل"كذا يف ( 3)

الة يف األمكنة، فضائل املدينة وماحوهلا عىل ساكنها أفضل الّص  1ل الفص، األمكنة واألزمنة

 .. منه. ]أي: من اإلمام أمحد رضا[تادةعن أيب ق   "صحيح مسلم"نقاًل عن  [5/354، الموالّس 

عن ، 8/384، 226٩3مسند األنصار، حديث أيب قتادة األنصاري، ر:  "سندامل"أي: يف ( 4)

 تادة.ق   أيب
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 .(2) ةتادق   عن أيب (1)ويانوالرّ 

 هدصدی صيُد يُ  وال ،هدضدهُ ع   قطع  يُ  ال ،يهدالبت   بني   مد ة  املدين مُت  احرّ إّّن 

 إنّ »قال:   اهلل عن رسول "صحيح مسلم" يف وأيضاً  :١٣٧ احلدي 

 قطع  يُ  ال ،يهاالبت   بنی   ما املدينة   مُت  حرّ وإّن  ،نهاهلل وأم   بيت   م  حرّ   إبراهيم  

 . اهلل بن عبد عن جابر (4)يوالطحاو (3)وه «هاصاد صيدُ يُ  وال ،هاضاهُ ع  

 بني البت ي املدينة   مد اهلل  رسوُل  احّرم  

 رسوُل  م  حرّ »قال:   ةيرر  ه أبا نّ إ :"نیحيح  الّص " يف :١٣٨ احلدي 

  (6)وأمحدُ  (5)اُه  «ىمح   ةاملدين حول   يالً م   عش   يثن  اوجعل  ،ة  املدين يبنی البت   ما  اهلل

                                                 

يف  "املسند" :من تصانيفه ه.307 سنة املتوّف  ،رون الرويانابكر حممد بن ه احلافظ أبوهو ( 1)

 .(6/22 "هدية العارفنی")        احلديث.

 .245، 6/244، 6173حرف القاف، ر:  "أسد الغابة"انظر ترمجته:  (2)

، 573، صـ3317كتاب احلّج، باب فضل املدينة ...إلخ، ر:  "الصحيح"أخرجه مسلم يف ( 3)

 بر.عن جا

عان اآلثار"أي: يف ( 4) كتاب الصيد والذبائح واألضاحي، باب صيد املدينة،  "رشح م 

 . عن جابر، 3/4٩4، 616٩ ر:

، 186٩ املدينة، ر: حرمباب  ،فضائل املدينةكتاب  "صحيحال"يف  البخاريأخرجه ( 5)

 ينةباب فضل املد ،كتاب احلّج  "صحيحال"يف  مسلموأخرجه  .هريرة  عن أيب، 301صـ

 هريرة. عن أيب، 576ـ، ص3333، ر: ...إلخ

 هريرة. أيب عن، 3/117، 7758مسند أيب هريرة، ر:  "سندامل"أي: يف ( 6)
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 ."هفمصن  " يف (1)اقالرزّ  وعبد

 أو يعضد   ا أنهشجر    اهلل رسوُل  م  رّ ح»قال:  هير أنّ جر وروی ابنُ 

 . ذيلعن خبي  اهل هروا (2)«ط  خیب  

 رسول   إنّ »قال:  بن خديج  رافع   إنّ  :"صحيح مسلم" يف :١٣٩ احلدي 

 .(4)"ثاراآل عانم  " يف ُي والطحاو (3)وه «ةاملدين يبنی البت   م ماحرّ   اهلل

عن عاصم  "اآلثار عانم  "و "يح مسلمصح" يف أيضاً  :١٤٠ احلدي 

بنی  ما ،نعم»قال:  ؟ة  املدين  اهلل رسوُل  م  حرّ  : أكألنس بن مال : قلُت (5)لاألحو  

                                                 

بة، "فاملصن "أي: يف ( 1)  عن، 261، ٩/260، 17145، ر: حرمة املدينةباب  كتاب األرش 

 هريرة. أيب

 ية.وارال هذه عىل رثنع مل (2)

، 573ـ، ص3316إلخ، ر: ... باب فضل املدينة ،تاب احلجك "صحيحال"أخرجه مسلم يف ( 3)

بن احلكم خط   مروان   سليامن بن بالل، عن عتبة بن مسلم، عن نافع بن جبی، أنّ بطريق 

بن خديج  فناداه رافعُ  -هاها وحرمت  وأهل   يذكر املدينة   ومل-ة وأهلها وحرمتها اس فذكر مكّ النّ

قد [و] !هاها وحرمت  وأهل   تذكر املدينة   ها، وملها وحرمت  وأهل   ة  مكّ  يل أسمعك ذكرت   ما»فقال: 

شئت أقرأتكه، قال:  وذلك عندنا يف أديم خوالن إن« يهابنی البت   ما اهلل  م رسوُل حرّ 

 بعض ذلك. قال: قد سمعُت  فسكت مروان، ثمّ 

، 6172املدينة، ر: صيد باب  والذبائح واألضاحي، كتاب الصيد "عان اآلثارم   رشح" (4)

 . عن رافع بن خديج، 3/4٩4

 .312، 5/311، عاصم بن سليامن-٩71 ر: "سی أعالم النبالء"انظر ترمجته:  (5)
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 يف وملسلم   ،(2)«اهد شجرُ عض  يُ  ال» :ة  رواي يفجعفر  زاد أبو .احلديث... (1)«كذا إىل كذا

 ةكواملالئ هللا ةُ لعن هيفعل   كلن فعل ذفم   ،اهخال خیتىل ال ،حرام   يه ،نعم» :أخری

 .(3)«!اس أمجعنیوالنّ 

 احّرم هذا احلرم   اهلل  إّن رسول  

 إنّ »: قال قاص و   بن أيب سعد   إنّ  :"دودا سنن أيب" يف :١٤١ احلدي 

 .(4)«ذا احلرم  هم حرّ   اهلل رسول  

 ونحن  (6)بن ثابت األنصاري  أتانا زيدُ  :(5)يلحب  قال رُش  :١٤٢ احلدي 

                                                 

، 574ـ، ص3323إلخ، ر: ... باب فضل املدينة ،كتاب احلج "صحيحال"أخرجه مسلم يف ( 1)

ل عاصم عن  .األحو 

باب صيد  ضاحي،والذبائح واأل كتاب الصيد "رشح معان اآلثار"أخرجه الطحاوي يف ( 2)

 عن عاصم.، 3/4٩5، 6180املدينة، ر: 

 عن، 575ـ، ص3324إلخ، ر: ... باب فضل املدينة ،كتاب احلج "صحيحال"أخرجه مسلم يف  (3)

 .لاألحو   عاصم

 عن، 2٩5ـ، ص2037باب يف حتريم املدينة، ر:  ،كتاب املناسك "سننال"داود يف  أخرجه أبو( 4)

 وقاص. سعد بن أيب

، 2841حرف الشنی، من اسمه رشاحيل ورشحبيل، ر:  "هتذي  التهذي "رمجته: انظر ت (5)

3/610 ،611. 

 "أسد الغابة". و4٩2-2/4٩0، 2887حرف الزاي املنقوطة، ر:  "اإلصابة"انظر ترمجته:  (6)

 .348-2/346، 1824حرف الزاي، باب الزاي واهلاء والواو، ر: 
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 م  حرّ   اهلل رسول   مل تعلموا أنّ  أ»وقال:  ى هبافرم   ،ينةننص  فخاخًا لنا باملد

ر بن كب وروی أبو .(1)"عان اآلثاررشح م  "يف  جعفر اإلمام أبورواه  «؟!اهصيد  

 .(2)«اهيبنی البت   ما م  حرّ   النبي   نّ أ» : عن زيد   ةيبش   أيب

بنی  ما م  حرّ   اهلل رسول   إنّ »:  يدرسعيد الُ  قال أبو :١٤٣ احلدي 

 .(3)«ط  خیب   ا أوهشجرُ  عضد  يُ  أن ،ةاملدين يالبت  

 بني البت يهد صيد  مد اهلل  احّرم رسوُل 

 طیاً  دُت اصط  وف: ن بن ع  محالرّ  بن عبد (4)يمُ هقال إبرا :١٤٤ احلدي 

 ما :فقال -وف بن ع   (5)محنالرّ  عبد-ني أيب فلقي   ،به يف يدي بالقنبلة فخرجُت 

                                                 

صيد املدينة، باب  والذبائح واألضاحي، كتاب الصيد "عان اآلثاررشح م  "أخرجه الطحاوي يف ( 1)

 .عن زيد بن ثابت ، 4٩4، 3/4٩3، 6166ر: 

يبة يف  أخرجه ابن أيب( 2) ، 37378حنيفة، باب حرم املدينة، ر:  كتاب الرّد عىل أيب "فاملصن "ش 

 .زيد بن ثابت عن، 14/1٩٩

صيد املدينة، باب  ذبائح واألضاحي،وال كتاب الصيد "رشح معان اآلثار"أخرجه الطحاوي يف ( 3)

 . دريسعيد الُ  عن أيب، 3/4٩4، 6171ر: 

 .4/47٩، الرمحن إبراهيم بن عبد-612ر:  "سی أعالم النبالء"انظر ترمجته:  (4)

 .47٩، 476، 3/475، 3370 باب العنی والباء، ر: "أسد الغابة"انظر ترمجته:  (5)
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 ثمّ  ،ه من يديأرسل   ثمّ  ،شديداً  ذن عركاً أُ  فعرك   ،ه بالقنبلةتُ دصط  ا طیاً  :فقلُت  ؟هذا

 .(1)«اهيبنی البت   ما صيد    اهلل رسوُل  م  حرّ » :قال

 هرسول  لوهلل  ی إاّل ح   ال

 البقيع   م  حرّ   اهلل رسول   : إنّ  ةبن جثام (2)قال صعُ   :١٤٥ احلدي 

 .يالطحاو مامُ اإل خیة []األ ة  ثروی الثال (3)«هورسول  هلل  ی إاّل مح   ال»وقال: 

 مُت حرّ  ّن إ» :هنفُس  النبيُّ  قال لو  األُ  ةالثامني فيف ،حديثاً  عش   ة  ست هذه

 ماً صارت حر   ة  املدين نّ إ" :رام ك  ال ةُ حابقال الّص  ةاألخی ةالثامني يفو ،«ة  املدين

ل و  األُ  ةمن الثامني ةالمس يفو ،ةً خاّص  هلل  ة  فالّص  هذه مع أنّ ، "اهل  هبتحريم  

ها ة  سبالنّ  هذه  دأسن    ةالالّص  هعلي-يم هنا إبراد  ريم سيّ كال هأبي إىل نفس 

 اهللُا همحرّ  ة  كّ م إنّ »: هنفُس  ، وقد قال «اهن  وأمّ  ة  كّ م م  حرّ  هنّ إ» ي:أ ،-والتسليم

 عدويال يحرش   عن أيب (5)يوالرتمذ (4)يالبخار رواه «اُس ا النّ هم  حيرّ  ومل ،تعاىل

                                                 

صيد باب  والذبائح واألضاحي، كتاب الصيد "اررشح معان اآلث"أخرجه الطحاوي يف ( 1)

 .وف الرمحن بن ع   عبدعن ، 3/4٩3، 6163املدينة، ر: 

 .20، 3/1٩، 2503ر:  باب الصاد مع العنی، "أسد الغابة"انظر ترمجته:  (2)

، 51٩2، ر: باب إحياء األرض امليتة سی،كتاب ال "رشح معان اآلثار"أخرجه الطحاوي يف ( 3)

 الصع  بن جثامة.عن ، 3/183

عن ، 2٩6، 2٩5صـ، 1832يعضد شجر احلرم، ر:  باب الكتاب جزاء،  "صحيحال"أي: يف ( 4)

 رشيح العدوي. أيب

 رشيح عن أيب، 202صـ، 80٩ر:  ، باب ما جاء يف حرمة مّكة،اب احلّج أبو "السنن"أي: يف ( 5)

= 
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(1). جديدةً  طاّمةً  هاهنا نكول هذه، صد رسالتنااقم ا منهبخصوص دُ نياسذه األه 

 ة  الستّ  هذه يف املنّورة ةحرص حتريم صحراء املدين وهي عدمُ  ،رّ وأم   ىه  أد ةابيهالو عىل

 هبا لك[: آيت ذا ]فها هو اهواحاديث س  األمن  ثی  ك يف رد  او هو بل ،من األحاديث عش  

 دهع شجرُ قط  يُ  الف احرم   املدينةُ 

 املدينةُ » قال: بي عن النّ  عن أنس  "نیحيح  الّص " يف :١٧احلدي  

فظ واللّ  ،(4)يوالطحاو (3)وأمحدُ  (2)اه رواه «هاع شجرُ قط  يُ  من كذا إىل كذا، ال حرم  

 ."حيحجلامع الّص ا"لـ

                                                 

= 

 ."صحيح حسن   يح حديث  رُش  أيب حديُث " ]قال أبو عيسى[: العدوي.

 .161، 6/160، 6004ر: الكنى من الرجال، حرف الشنی،  "أسد الغابةانظر ترمجته:  (1)

، 1867، ر: املدينة باب حرمكتاب فضائل املدينة،  "صحيحال"أخرجه البخاري يف ( 2)

 باب فضل املدينة ،كتاب احلج "صحيحال"أخرجه مسلم يف و عن أنس ، 301صـ

 .أنس عن ، 574ـ، ص3323، ر: ...إلخ

 .بن مالكعن أنس ، 4/475، 134٩٩، ر: مسند أنس بن مالك بن النرض "املسند"أي: يف  (3)

، كتاب الصيد والذبائح واألضاحي، باب صيد املدينة "رشح معان اآلثار"أي: يف ( 4)

 .عن أنس ، 3/4٩5، 6180 ر:
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 قال: بي عن النّ   ةريره عن أيب "نیحيح  الّص " يف :١٨ احلدي 

 .ملسلم   فظُ واللّ  ،(3)جرير وابنُ  (2)يوالطحاو (1)اُه اه رو .احلديث... «حرم   ةُ املدين»

 ر صيُدهدينف   وال ، خالهدخیتىل   الف احرم   املدينةُ 

بي عن النّ  -ههوج تعاىل اهللُ م رّ ك- عل عن املوىل "نیحيح  الّص " يف :١٩ احلدي 

: «(5)«ورث   ىلإ بنی عی   ما» :يوالطحاو وملسلم   ،(4)«ذاك إىل بنی عائر   ما حرم   ةُ املدين 

 

                                                 

، 576ـ، ص3330، ر: ...إلخ باب فضل املدينة ،كتاب احلج "صحيحال"أخرجه مسلم يف ( 1)

 هريرة. عن أيب

 .هذه الروايةعىل  رثنعمل  (2)

 .هذه الروايةعىل  رثنعمل  (3)

، 301صـ، 1870باب حرمة املدينة، ر:  ،فضائل مدينةكتاب  "صحيحال"أخرجه البخاري يف ( 4)

 .عن عل 

، 575ـ، ص3327إلخ، ر: ... باب فضل مدينة ،كتاب احلج "صحيحال"يف  مسلمأخرجه  (5)

كتاب اهلل وهذه الصحيفة،  إاّل نقرؤه  عندنا شيئاً  طال ، فقال: من زعم أنّ  عل بن أيب عن

قة يف قراب سيفه، فقد كذب، فيها أسنان اإلبل، وأشياء من اجلراحات، قال: وصحيفة معلّ 

، أو آوى حمدثاً  ث فيها حدثاً ن أحد  ور، فم  إىل ث   بنی عی   ما حرم   املدينةُ : » وفيها قال النبيُّ 

ة عدال، وذمّ  وال منه يوم القيامة رصفاً  يقبل اهللُ اهلل واملالئكة والناس أمجعنی، ال فعليه لعنةُ 

 عى إىل غی أبيه أو انتمى إىل غی مواليه، فعليه لعنةُ ن ادّ يسعى هبا أدناهم، وم   املسلمنی واحدة  

أخرجه و .«عدال وال القيامة رصفاً  منه يوم   يقبل اهللُ اهلل واملالئكة والناس أمجعنی، ال

= 
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 .(2)«اهر صيدُ ينف   وال ،اهخال خیتىل   ال» :ة  رواي يفد ودا وأبو (1)أمحدُ  زاد .احلديث...

 نآم   احرم  املدينُة 

ى أهو  : قال يف بن حن   (3)لهعن س   "صحيح مسلم" يف :٢٠احلدي  

 (6)يطحاووال (5)وأمحدُ  (4)وه رواه «نآم   ا حرم  إهّن »ه إىل املدينة فقال: بيد   اهلل  رسوُل 

 .(8)ةوانع   (7)وأبو

                                                 

= 

كتاب الصيد والذبائح واألضاحي، باب صيد املدينة، ر:  "رشح معان اآلثار"الطحاوي يف 

 . عل  عن، 3/4٩2، 615٩

 .عل عن، 1/252، ٩5٩طال ، ر:  مسند عل بن أيب "سندامل"أي: يف ( 1)

عن  ،2٩5ـ، ص2035باب يف حتريم املدينة، ر:  ،كتاب املناسك "سننال"أخرجه أبو داود يف ( 2)

 .عل 

 .573، 2/572، 228٩باب السنی واهلاء، ر:  "أسد الغابة"انظر ترمجته:  (3)

، 3341 :إلخ، ر... املدينةيف سكنى  الرتغي باب  ،كتاب احلج "صحيحال"أخرجه مسلم يف ( 4)

 عن سهل بن حنيف.، 578ـص

 .ن سهل بن حنيفع، 5/410، 15٩76مسند املكينی، حديث سهل بن حنيف، ر:  "سندامل"أي: يف ( 5)

باب صيد املدينة،  والذبائح واألضاحي، كتاب الصيد "رشح معان اآلثار"أي: يف ( 6)

 عن سهل بن حنيف.، 3/4٩3، 6165 ر:

، 35٩٩ر: كتاب احلج، باب ذكر خرب املبنی أّن املدينة حرام آمن،  "املستخرج"أي: يف ( 7)

 سهل بن حنيف.عن ، 2/402

 .6/423 "ارفنیهدية الع"انظر ترمجته:  (8)
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ي املدينةُ  ، واحرم   لكّل نبيٍّ احرم 

 : اهلل رسول : قالقال اس عبّ  اإلمام أمحد عن ابن :٢١ احلدي 

 .(1)«ةُ املدين يوحرم   ،حرم   ي  نب ّل كل»

 عىل املدينة من العضد أدبلت   یافعة   كل   م  احرّ 

 دافعة   كل   م  حرّ » قال:  اهلل اق عن جابر بن عبدالرزّ  عبدُ  :٢٢ احلدي 

 .احلديث... (2)«عىل املدينة من العضد أقبلت  

 ،بن يوسف (3)عن يونس ،ك  بطريق مال يالطحاو اإلمامُ  روى :٢٣ احلدي 

 ا ثعلباً وقد جلؤ لامناً غ   وجد   هأنّ " : (4)يأيوب األنصار عن أيب ،عن عطاء بن يسار

 هلل ا رسول حرم   يف   قال: أ هنّ  أم إاّل عل  أ ال" :ك  قال مال ."مفطردهُت  ،ةزاوي إىل

 .(5)"؟!ذاهع صن  يُ 

 

                                                 

، املطل  عن النبي  اهلل بن العباس بن عبد مسند عبد "سندامل"أخرجه اإلمام أمحد يف ( 1)

. عن، 1/682 ،2٩23 ر:  ابن عباس 

، ٩/261، 17147باب حرمة املدينة، ر:  كتاب األرشبة، "فاملصن  "الرزاق يف  أخرجه عبد( 2)

 عن جابر.

 .٩/473، 8203ف الياء، من اسمه يونس، ر: حر "هتذي  التهذي "انظر ترمجته:  (3)

 .123-2/121، 1361 باب الاء، ر: "أسد الغابة"انظر ترمجته:  (4)

صيد باب  والذبائح واألضاحي، كتاب الصيد "رشح معان اآلثار"أخرجه الطحاوي يف ( 5)

 .أيوب األنصاري  عن أيب، 3/4٩3، 6164املدينة، ر: 
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 يدخلون اجلنّة  بغی احسدب   من هذا احلرم ن ألفد  وسبع

 : قالقال بن مسعود  اهللعن عبد  "وسسند الفرد  مُ " يف :٢٤احلدي  

 ة  خلون اجلنّ يد سبعنی ألفاً  ،ذا احلرمهومن  ة  عالبق هذهمن   اهللُ يبعث »:  اهلل رسوُل 

 .(1)«درالب   ة  القمر ليلكم ههُ جووُ  ،سبعنی ألفاً  يفم همن واحد   لُّ كشفع ي   ،ب  بغی حسا

 ،اهر عددُ ثُ كي "نیاحلرم  " ةُ واملدين ةُ كّ ا مهفي يمّ ُس  أحاديث   يت  وإن أحص  

 أثبت    هر، فثبت باليقنی أنّ التواتُ  مبلغ   ذا الباب بلغت  ه يف فاألحاديُث  ةباجلملو

 ةكّ لصحراء م يه التي ة  رماحلُ  -متام تامم  هابو تام   يد  كأتب- املنّورة ةحراء املدينلص  

 صحراء حوايل تعظيمُ " :وقال ه  تفوّ  ةابيهالو ةالتالف ةالطائف (2)إمامُ  كومع ذل ،ةمرّ كامل

  اهللُا هرقرّ  التيذا من األمور ه ،وال يقطع شجراً  ،يداً ص   كناه بأن ال يصيد   ،ةدينامل

ه تعاىللعباد  ،ة  وريُح  أو شيطان   أو نبي   أو شيخ    بيت  حوايل صحراء   م  ن عظّ فم   ،ة  نفس 

 .(3)"كُ الش   هعلي ثبت  

 يصالإل ر  هام ظإنّ  ،ب امللعونجس واملش  النّ     هذا املذه ل أنّ نقُ  مل أ !اه

 .!ةالضالل هوج عىل تف   ألف   ّفاً تُ  ا،هواس   فام يعبأ بأحد   ،هورسول   اهلل إىل كم الش  كح

                                                 

 .مسعود  بن عبد اهللعن  ،5/260 ،8123: ، راب الياءب "الفردوس بمأثور الطاب" (1)

 اهلندية، وهو إسامعيل الدهلوي. الديوبندية ( أي: إمام الطائفة الوهابية2)

  .23ـالتوحيد والشك، صبيان يف  1الباب  "تقوية اإليامن"انظر:  (3)
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 مهن حيسبون أنفس  الذيو ،جامق من اللّ ذا اإلمام املطل  ه يد  مقل   نّ نظر أن فإذن  

 رسوُل  اً دحممّ أشهد أّن " لشهادهتم: م أم يستحونهيوالون إمام   ، هل ُهمدينح  مو   فقط

 .!بنیاملتأد   هخّدام عىلو ، اهلل رسول   د  حممّ  عىل ال حيىص عدد  ب تعاىل اهلل صلواُت  "!اهلل

 هنبي ه  تنبي

 ك  األمم رش ك  مال حلرم   األدب   أنّ  عىل هم هذا مل يقترصإمامُ سلمون! ا املأهّي 

 كان ولو ، هلزيارت ةبالطيّ  ةاملدين إىل ىن مش  م   أنّ " :هبهمذ يفر قد تقرّ  بل ال فقط،

 ، وهذا جزء  من اإليامن،ة  قاحوو   أدب   ة  بإساء ينطلق   أن يناً ع   هعلي جي  ،فراسخمن 

 .(1) "عنده اً كمش   صار ،باً ذ  هم باً متأد    هت  وجالل هظمت  ع مستحرضاً  انطلق   لو حّتى

 ن أمور  ع االحرتاز   عد   ،الذي هو عنی الضاللة هتاب  كمن  نفس املقام يفو

ا هنلقّ  األمور   هذه ل  ك إنّ " : اهلل عىل اً ءا افرتاهقال فيف شكّية،المن األمور  ة  سخيف

   ه تعاىللعباد العباد  .(2)"كُ ش  ال هعلي ثبت   ،ي  نب أو لشيخ   كذل ن صنع  فم   ،ة  نفس 

م أّن إيامهن   حلُق بل ا ،ةجديإيامن الن   من جزء   ةخيفاألمور الّس  ةُ ! مبارشاهللسبحان 

 هقول ةالعبار هذهل هحترير أثناء   هحرضستي مل هأنّ  ونحمد اهلل تعاىل عىل ،فقطقدر ال هبذا

ال   ف ال  ﴿: تعاىل ف ث  و  ال   ر   احل  ج  ج   ُفُسوق  و 
ال  يف   وإاّل  ،اهبتامم... [1٩7 البقرة:﴾ ]د 

ن امتنع م   حتّى ،جور فرض  سق والفُ بالف   املنّورة ةاملدين الطريق إىل يف االنطالق   نّ إ" لقال:

 .!العظيم العل اهلل بإاّل  ة  قوّ  وال حول   وال !"اً كصار مش   يف الطريقسق عن الف  

                                                 

 .22ـالتوحيد والشك، صبيان يف  1الباب  "تقوية اإليامن"انظر:  (1)

 .23ـالتوحيد والشك، صبيان يف  1الباب  "تقوية اإليامن"ظر: ان (2)
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 ةاحقّ  ةلطيف

مع ل امُ التعيف  ّص تخی ، هلةعن أفعال العباد ! االحرتازُ هلل إنصافاً  ةجديا الن  أهّي 

ل جتوز؟فقط ّصاحلنیاألنبياء وال ان ك ما بل النّاس؟ ال ال! فيام بنی ةيّ كالش   األمورُ  ! وه 

 أو شيخ   وبشی   (1)نذير   فأنتم إذا انطلقتم إىل ! ال لق من حد  وا ّل كمع  اً كان رشك ،اً كرش

م كيفلق بعُض  نی،قاتل  مُ  نیالطريق جمادل   يففانطلقوا  ،عزيز   صديق   أو رشيد   مريد   أو فقی  

نی ك  ون مشحصب  تُ  !حذار  فحذاربعض، وإاّل  ة  هم جبكبعُض  جيرحو ،بعض رأس  

 اهللُ  هنلقّ  ما غی سبيل احلّج  يففعلتم  عندئذ   مكألنّ  ؛انفرغُ ال ة  ولن ترحيوا رائح !اً ارهج

ه تعاىل!لعباد هباد  ع   تعاىل ع   وما ة نفس  ذاقات   ثالُث  حتّى حتصل   !ذا القتاله أنف  رضبة   يف م 

 ،سوق  فُ  (2)و هف ه  من غی وج ان اجلداُل كوإذا  ،هبنفس ر  هظا اجلداُل  (1) :ةواحد

ملت ك واحد   رضب   فيف .حاصل   و أيضاً هو ،سخيف أمر   لُّ ك دخل فيه فُث والر   (3)

 .!العظيم العل اهللب إاّل  ة  قوّ  وال حول   وال !ةجديإليامن الن   كلُّها ةالثالث انُ كاألر

إحراق  يف طريف   ون  ل   هل ،ةاعقط للّص املسق   ،رضا الفقی  أمحد راعُ ي  هلل!  احلمد

 .!العاملنی رّب هلل  واحلمد ،ةجديّ رع الن  امز

 ميلكتذييل وت

 نوعان: ةياإلهل امُ كالتوفيق: األحهلل وبا أدول

                                                 

نّوجينذير حس   :( يشی إىل بعض أكابر الوهابية، منهم1) ين الق  ، ورشيد نی الدهلوي، وبشی الد 

ن كوهي، وصديق حس    .وفايل القن وجين خان  البُ أمحد الك 
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 ،ودفع املصائ  ،وائجوقضاء احل ،ةواإلمات ،ثل اإلحياءم   :ةوينيّ كالت لاألوّ 

 .العامل   اتا من تدبیهوغی ،ةزيمواهل ،والفتح ،ةعموالنّ  ،زقوالرّ  ،وعطاء األموال

 أو اً هروكم أو واجباً  أو أوحراماً  فرضاً  فعل   جعُل  أي: :ةالترشيعيّ  والثدّن

 .باحاً مُ  أو اً مستحبّ 

 إىل ةام التشيعيّ كحاأل إسنادُ و ،سالماإل ين احلّق يف الد   واحد  هام حكمُ ف

اء ﴿ :تعاىل اهللقال ف ،(1)ايتالذّ  هالوج إذا كان عىل ،ك  رش   تعاىل أيضاً  اهلل غی ك  ُم  رُش  أ م  هل 

ا ين  م  ن  الد  ُم م  ُعوا هل  أ ذ ن ب ه  اهللُ رش    .[21 ورى:الشُّ ] ﴾مل   ي 

 :تعاىلقال ف ،اً كرش ليس ةوينيّ كاألمور الت سنادُ إف (2)يطائالع   هالوج عىلا أمّ 

املُ ﴿ راً ف   أ م 
ات  ر  ب   .[5 النازعات:] ﴾د 

 ينخ املرشد  يه مثل املشدرّيت  وذُ  يلسّيدند ع   ةُ معظ  

 أنّ " :ةسالالرّ  هذه ةممقدّ  يف هلويعبد العزيز الدّ  يخالّش  ة  ادهش وقد سمعت  

 قدون أنّ ويعت ين،خ واملرشد  يمثل املشا هت  ريّ وذُ  اً نا عليّ د  مون سيّ ا يعظ  هبأس   ة  األمّ 

ين ذ  هقون بنی يفر   ةابيهمن الو بنیبذ  ذ  ن املكول .(3)"مهب ة  قمتعلّ  ةوينيّ كالت األمور  

 ، ولوكُ م الش  ال يعرتهي "ذاكم ذا أو حرّ ك اهلل رسوُل  فرض  " :قلت   لوف ،نینّوع  ال

                                                 

 ( أي: إذا كان عىل الوجه املستقل بالّذات.1)

 كان عىل الوجه غی املستقل بالّذات. : إذاي( أ2)

زنی اتس ےک رضحت اریم "ه: نصُّ  ،214ـص ،مامةاإل يف 7الباب  "يةعش اإلثنا ةحتف" .122صـانظر: ( 3) ا

و د اومر وکتہینی را اباشین  را  وذرۃی اطرہہ ا

ن ن

 ۔ "امتم اتس رب اثمل ریپان ورمدشان یم رپ س
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بل  ،فحس  امً كُّ م حتهذا ليس منه ،كُ م الش  هديعاو   "ىأو أغن اهلل أنعم رسوُل ": قلُت 

 الفرُق  فام ،يوالعطائ ايتالذّ  ة  قإذا ألغيتم تفر   ،بذ  هامل م غی  هب  همذ يف ثبات   و عدمُ ه

 قوالً  مهقال إمامُ  قدو ،ءوابس   سواء   اً كرش لُّ كال ون  كويلزم أن ي !؟م  كوح م  كبنی ح

 .(1)"هفيم هل درة  قُ وال  ،من األمور أمر   يف بالفعل مهل دخل   ال هإنّ " :قاً مطل   اً عامّ 

 .(2)"هللشأن ا وهام إنّ  هأو حتريمُ  أمر   حتليُل " قال: ضاً وأي

 ،هم  كبح واالستنادُ  هت  وطريق ة أحد  سنّ ب االعتقادُ ": اً حوضوُ  منه كثرأبوقال 

 ثبت   ،ذلكب ل خملوقاً ن عام  فم   ،هنفس   لتعظيم تعاىل هللُا اهخص   التيمن األمور  كذلك

 .(3)"كُ الّش  هعلي

 إخبارُ  إاّل  ،هعباد إىل تعاىل هللا أحكام وصوللال سبيل  " :بعد ذلك لقاو

 ،غاً ومبل   حمضاً  اً خمرب   هام يعتقدإنّ و ،امً كحا كذل يف سول  ال يعتقد الرّ  وهف .(4)"سولالرّ 

                                                 

يف ذكر رّد اإلرشاك يف  3الفصل  ك،التوحيد والش  يان بيف  1الباب  "تقوية اإليامن" انظر: (1)

 .35ـص الترّصف،

يف ذكر رّد اإلرشاك يف  5الفصل  التوحيد والشك،بيان يف  1الباب  "تقوية اإليامن"انظر:  (2)

 .50ـص العادات،

يف يف ذكر رّد اإلرشاك  4الفصل  ك،التوحيد والّش بيان يف  1الباب  "تقوية اإليامن"انظر:  (3)

 .44، 43ـص العبادات،

يف ذكر رّد اإلرشاك يف  2الفصل  ك،التوحيد والّش بيان يف  1الباب  "تقوية اإليامن"انظر:  (4)

 .44ـص ،باداتالع
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 عىل والتبشیُ  ،قبيح عمل   عىل  التخويُف سول إاّل لرّ لليس  هأنّ " :فيام سبق ح  رّص قد و

 .(1)"سنح   عمل  

 مهام فضلُ فإنّ  ،اسسائر النّ  عىل واألولياء   بياء  األن تعاىل هللُل افّض " :أيضاً  قالو

فبناًء  ،اس  مون النّ ل فيعل  امعمن األ والقبيح   احلسن   ونويعرف اهلل دون سبيل  م هي  بأهّن 

 ،مهامُ كأح ام  كاألح نّ إ :يقول أن ال يسوغ ألحد  هم هم وتبليغ  هم وتعليم  عىل علم  

 .(2)"ماتحر  وحّرموا امل فرضوا الفرائض   الذين مهُ و

 ،مهقبل   طريق الذين نع كذلك مهُ و ،ناخیمشا طريق نع ام  كاألح مناإّنام عل  

د م عن سيّ هُ و ،ةحابم عن الّص هُ و عن التابعنی، تباعُ ، األةً فطبق ةً طبق اً جرّ  مّ هلُ و

ي،فرض   ة  الالّص  يقول أنّ  أحد  هل من ف ، نیالعامل    ؟...ينا شيخ  الزّ  م  حرّ  وأ ها والد 

 ايتبنی الذّ  ةقاعتقاد التفر  بقول يام فإنّ  ،بيلنّ إىل ا ةسببالنّ  قاله ذاإف !ال يقول به أحد  

من األفعال  ،هم  كحب ناد  بسنّة أحد  واالست االعتقاد   ة  الطائف إمامُ قد عّد و .يطائوالع  

 يف اً كإرشا تعاىل اهللغی  بذلك مع ل  عامُ التوجعل  ،هلتعظيم تعاىل هللُا اهخص   التي

 سواء   ثمّ " :هنصُّ  خر باماألُ  نواعاأل يف هب رّصح   ما مثل   ن وعذا اله يف ح  ورّص  ،ةالعباد

                                                 

يف ذكر رّد اإلرشاك يف  2الفصل  ك،التوحيد والّش بيان يف  1الباب  "تقوية اإليامن"انظر:  (1)

 .32ـص العلم،

 .32ـص ك،التوحيد والش  بيان يف  1الباب  "تقوية اإليامن"انظر:  (2)
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 م مثل  هبتعظيم رىضي   اهلل  أنّ  اعتقد   أو ،ذا التعظيمون هلقّ م يستح  هم أنفسأهّن  اعتقد  

 .(1)"!عىل كّل حال كُ يثبت الّش  ،ذلك

 طدئيالّذايت والع  ني ب دةُ التفر  

ين د   يف ةً عظيم وىضوف   ةً شديد ةً ق  تفر  سب  ي يطائوالع   ايتالذّ نی ب ةُ قفالتفر  

أن ال تؤمنوا  اهللُم ك  ام حوإنّ  ،اهلل ىوس   ألحد   م  كح ال" م:هإمامُ  ، فقد رّصح  ةالنجديّ 

 يف ال يثبت الّشُك عندهكف سولبالرّ  ن  ر أن ال يؤم  تقرّ  قد وإذ .(2)"هواس   بأحد  

 !؟ماتحر  الفرائض وامل صاح   و امً كسول حاالرّ ون بك  عتقاد باال

 حول   ما حرتام  ا  اهلل رسوُل  حممد   رض  ف قدول ،ههّ  يف ثابت   هأنّ  احلدصل:

م أحر   إّن » : همن قول ن ما مىضكول ،هفي يدعن الص   ىوهن   ،ىن مح  م   الطّيبة ةاملدين

 ىوس   تؤمنوا بأحد   ال" عديدة: واضع  م   يفيقول  الذي البارعُ  دُ ذا املوح  هف (3)«ة  املدين

ين  ﴿ !ارهّ الواحد الق اهللبغض   شيئاً  يبال   ، وملكبالّش  هعلي م  حك   ،"اهلل
ذ  ل ُم ال  ي ع  س  و 

ل ُبون   نق  ل    ي   [.227 عراء:]الشُّ  ﴾ظ ل ُموا أ ي  ُمنق 

                                                 

يف ذكر رّد اإلرشاك يف  4الفصل  التوحيد والشك،بيان يف  1الباب  "تقوية اإليامن"انظر:  (1)

 .42ـص، باداتالع

يف ذكر رّد اإلرشاك يف  4الفصل  ك،التوحيد والّش بيان يف  1الباب  "تقوية اإليامن"انظر:  (2)

 .43ـصالعبادات، 

 .338-325صـر: انظ (3)
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 سنادُ اإلا هفي ورد   التي ،األحاديث بعض   أيضاً  ر  كذنناس  أن رأينا من املف

ان ك وإن ،اً خصوصوع ن  ذا الهمن  نیيت  اآلر كذنوأيضًا ، ةام التشيعيّ كحباأل الرّصيح

ا هركاآليات بذ ز عددُ وإذ قد جاو   ،هاتي ذكرنانی من اآليات الت  اآلي يف قاً نا متحقّ مطلبُ 

 عددُ  مل  تكي حّتى ،لتكميل العقد ىأخر آيات   ا ثالث  هف إليض  نُ فل ،(1)العقود ترتي   

 ، أي:مخس  مرات   مخسنی دُ ث عداألحادي يف -ونه تعاىلبع  - ملتكيسام ك ،المسنی

 يف وال، منظور (2)اآليات يف ستيعاُب اال فال وإاّل  ،نی ومخسنی حديثاً ا مئت  هيبلغ عددُ س

 .!ورمنائر النُّ  إىل ياداهلهلل وا األحاديث مقدور،

 

                                                 

، والعقدُ  ( عقود مجعُ 1)  ..           ]األزهري غفرله[والعشون إىل التسعنی من العدد: العشةُ  عقد 

( مثاًل: اآليات يف هذه األحكام التشيعّية متكاثرة، ويذكر هاهنا آيتان فقط، كذلك مضت 2)

، ويف القرآن العظيم مخُس  آيتان أّن املالئكة   يف هذا املعنى، فلنذكر هاهنا  ت  آيا تويّف الالئق 

المس األُول ذكرت  من الكت  الساموّية السابقة، فيكمل عدد  تلك المس؛ ألّن اآليات  

 :مخسنی من القرآن العظيم عىل الصوص

ُة﴾ ]النساء: اآلية األوىل: اُهُم امل  آلئ ك  ف  و  ين  ت 
ذ   [.٩7 ﴿إ ن  ال 

ُم  ُرُسُلن ا اآلية الثدنية: اءهت  ﴾ ]األعراف:  ﴿ج  ُم  هن  و  ف  ت و   [.37ي 

ُة﴾ ]األنفال: اآلية الثدلثة: ُروا  امل  آلئ ك  ف  ين  ك 
ذ  ف  ال  ت و  ى إ ذ  ي  ر  و  ت  ل   .[50 ﴿و 

ين   اآلية الرابعة: ر 
اف  ك  ىل  ال  وء  ع  سُّ ال  م  و  ي و  ي  ال  ز 

امل  ي  ﴿إ ن  ال   ُة ظ  اُهُم امل  الئ ك  ف  ت و  ين  ت 
ذ  * ال 

﴾ ]النحل: أ   م  ه 
 [.28، 27نُفس 

ي اهللُ ال   اآلية اخلدمسة: ل ك  جي  ز  ذ  نی  ـ﴿ك 
﴾  ُمت ق  ي ب نی  ُة ط  ك 

اُهُم امل  آلئ  ف  ت و  ين  ت 
ذ  * ال 

 آمنی! منه ]أي: من اإلمام أمحد رضا[. ،منهم بفضل رمحتههلل جعلنا ا [.32، 31 ]النحل:
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 آيدت  درآنية يف اختيدرات املصطفى  مخُس 

من  ةام التشيعيّ كحاأل بيانُ  يتسلسل   حّتى ؛الثالث اآليات   كتل الً أوّ  ولنتُل 

 :التوفيقهلل وبا ،اآليات واألحاديث فيام بعد

اف ظ  ﴿  :٤٦ ةاآلي ا ح  ي ه  ل   [.4 ﴾ ]الطارق:إ ن ُكلُّ ن ف س  مل  ا ع 

ن  ال﴿ :٤٧ ةاآلي ت  إ ىل  النُّور  ب إ ذ  ن  الظُُّلام 
ج  الن اس  م  ر  ُتخ 

ي ك  ل  ن اُه إ ل  ل  ت اب  أ نز 
ر ك 

  
هب  م  إ ىل  رص  يد  ر  يز  احل  م  ز  ع   ال 

 .[1 ﴾ ]إبراهيم:اط 

ات ن ا أ ن  ﴿ :٤٨ ةاآلي ى ب آي  ن ا ُموس  ل  س  د  أ ر  ق  ل  ت  إ ىل   و  ن  الظُُّلام 
ك  م  م  ج  ق و  ر  أ خ 

 .[5 ﴾ ]إبراهيم:النُّور  

اط  ﴿القرآن  يف هساّم  ةدايهو إيامن   ورُ والنّ  ،ةوضالل فر  ك الظلامُت  دول:أ  
رص 

يز  احل  م   ز  ع   يف إدخال   هاحدمن أ فر واإليامن، فاإلخراُج كُ بنی ال ة  واسط وال ،﴾يد  ال 

 يبن أخرج    ىموس سّيدنا أنّ  ضوح  تفيد بوُ  ةريمكال ر قطعًا، فاآلياُت خ  اآل

فر كُ من ال ت هص أمّ خیل    ىواملصطف اإليامن، م نور  هفر وأعطاكُ إسائيل من ال

م هل  هان أمرُ كل ،كطيقوا ذليُ  مل ولو ،نبياءذا شأن األهن كي مل لو ،م اإليامن  هعطيويُ 

 .تعاىل! اهللوالعياذ ب ،طاقيُ  بام ال ليفاً كت "فركُ م من الهوُج ر  خُی " بأن

 إمدم الوهدبية دء  اّیع كّذب القرآُن العظيمُ 

 (1)ةابيهالو إمامُ  هى باّدع   الذي احلرص   العظيمُ  ب القرآنُ ذّ ك قدهلل!  احلمد

 ّن إو ،بالغي  ة  معرف وال يل ة  قدر ال هأنّ  اهلل  نبيُّ بنّی " :"اإليامن ةتقوي" يف هقولب

                                                 

 اهلندية. الديوبندية الطائفة الوهابيةإمام ( أي: 1)
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 ،يعند ة  مقدر ال هأنّ  مُ هامل ؟!ينرآلخ  ل كفامذا أمل ،اً رضر وال نفعاً  لنفس   كأمل   ال

ن، حس   فعل   عىل والتبشیُ  قبيح   فعل   عىل التخويُف  بيالنّ  ام أمرُ وإنّ  ،ةالنبوّ ب يعدّ ام أإنّ 

 اهللُان ك فضل لألنبياء بأنالمن  ء  يش وال ؤاد،الفُ  يفيقنی ال إلقاءُ  ينعوليس من ُص 

أو  ،زمواأو هي ،، أو يفتحواالنّاس ويقضوا حوائج   ،العامل   يفف الترّص  عىلم هأقدر  

 -مهربكأ وأم هصغرأ كان واء  س  -باد الع   قل  أحد، مجيعُ  يف لقوا اإليامن  أو يُ  ،غنوايُ 

 .صاً ملخّ  ـها (1)"هلم اختيار   ال ،ة  األمور عجز هذه يف

اآليات  عىلا هواعرضو !ذا الضاّل ه من الكلامت هذه إىل وا! انظروناملسلم اأهّي 

 هأمر   واضوفو   هوعُ د  و! هورسول   اهلل  ب ذ  كي كيف ا إليهانظرو ثمّ  ،ذكُرها واألحاديث املارّ 

ائم دّ الم ر  كريم األكال يد عىل أعطانا اإليامن   هو الذي !رمنیكاأل رم  كروا أكواش ،هلعاقبت

 :تعاىل هوننا حمفوظًا بع  إيامنُ  أن يظل   ورمحت ه هرمكًا بواثق نرجوو ،رم ك  ال

الم د ی ا  وت
 ںیم ایل وت ےن ا س

 

 ےن امجعت

 

ا  ب  وكیئ رھپوت ركمی ا    

 

 ریتا   ہیطےہی

 

 كأفتسرتد عطيتُ  ،ريمُ كأنت الو، ةاجلامع يفنا وأنت أدخلت   ،اإلسالم بت  هو أنت ي:أ

 ....؟!ذلك بعد

إ ن ك  ﴿ :تعاىل هقول يف وركاملذ وهو ،تعاىلهلل با خمتص   ايتالعطاء الذّ  نعم،

ب ب ت   ال   ن  أ ح  ي م 
 باإليامن، خیتّص  ذا الهو ،من اآليات اهوغی [56القصص: ﴾ ]هت  د 

 .الدانقو لسالف   حّتى ،هللون عطاء ابدُ  شيئاً  عطي  يُ  أن يقدر أحد   ال بل

د ا  دنده امیلسں ےك د ده

 

ا  خ

 

 ی

 

                                                 

يف ذكر رّد اإلرشاك يف  2الفصل  التوحيد والشك،بيان يف  1الباب  "تقوية اإليامن"انظر:  (1)

  .32ـصالعلم، 
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 !.؟...هللُيعط ا مل ما سليامنُ  يعطيُ  كيف: أي

مصداق  يفودخلتم  ،مقام ّل ك يفتم ل  ل  فض   هأضللتمو الذي (1)رُق الف   هو ذاه

ُفُرون  ب ب ع ض  ﴿ :تعاىل هقول ت ك  ت اب  و 
ك  نُون  ب ب ع ض  ال 

م  ُتؤ   هلل نسأل ا، [85 ﴾ ]البقرة:أ ف 

 .!ملنیالعا رّب هلل  واحلمد ،ةالعافي ودوام   ،ةالعافي ومتام   ،ة  العافي

ين  ال  ﴿ :٤٩ ةاآلي
ذ  ات ُلوا  ال  ال   ق  نُون  ب اهلل  و 

م  ال   ُيؤ  ر  و 
م  اآلخ  ي و  ا ب ال  ُمون  م   حُي ر 

ُسوُلهُ  ر  م  اهللُ و  ر   .[2٩﴾ ]التوبة: ح 

ا﴿ :٥٠ ةاآلي م  ال   و  ن  و 
م  ُؤ 
ان  مل  رًا أ ن ك  ُسوُلُه أ م  ر  ا ق ىض  اهللُ و  ن ة  إ ذ  م  ُُم  ُمؤ  ُكون  هل  ي 

ر   ن ي ع ص  اهلل  و  م  م  و 
ه  ر  ن  أ م 

ُة م  ی  
ب يناً ال   الً مُّ ال  ل  ض  د  ض  ق  ُه ف   [.36]األحزاب:  ﴾ُسول 

 وناملفّس   ددل األئّمةُ 

 ،اإلسالم شمُس  تطلع   قبل أن اهلل  رسوُل  كان ون:املفّس   ةُ قال األئمّ 

ة بنت جحش، كانت بنت عمّ  زينُ  و ،اهتبنّ فأعتقه و ة بعكاظ  يًدا يف اجلاهليّ اشرتى ز  

 ه، فلاّم ه خیطبها عىل نفس  أنّ  ورأت   فرضيت   اهلل  ها رسوُل ، فخطب   اهلل رسول

ا ، فأنزل اهللُوأنكرت   أبت   ،بن حارثة يد  ه خیطبها عىل ز  أنّ  علمت   م  ن   ﴿و  م  ُؤ 
ان  مل  ك 

ال ًرا أن   و  ُسوُلُه أم  ر  ا ق ىض  اهللُ و  ن ة  إذ  م  ﴾ فتابعت   ُمؤ  م 
ه  ر  ن  أم 

ُة م  ی 
ُُم ال  ُكون  هل  ه بعد ي 

 .(2)واجق الزّ وحتقّ  ذلك ورضيت  

                                                 

طائي (1) رُق بنی الذايت والع   .أي: الف 

، 22اجلزء  ،21751 ر: ،36 حتت اآلية: سورة األحزاب، "بيانلاجامع "أخرجه ابن جرير يف ( 2)

ا :ولهق قال: عن قتادة، 16صـ م  ال ﴿و  ن  و 
م  ُؤ 
ان  مل  ًرا أ ن   ك  ُسوُلُه أم  ر  ا ق ىض  اهلُل و  ن ة  إذ  م  ُُم  ُمؤ  ي ُكون  هل 

﴾ نزلت هذه اآليةُ  م 
ه  ر  ن  أم 

ُة م  ی 
،  اهلل ة رسوليف زين  بنت جحش، وكانت بنت عمّ  ال 

= 
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 إجبارًا، ا من رجل  هاحكبن أن ترىض   ة  امرأ عىل ليس فرضاً  هأنّ  ر  هوظا

مع  ا،ريّ الثُ     كواك فاق   هات  قبيل ان رشُف كام إذا سيّ  وال ،فواً كا ن هلكي ام إذا ملسيّ  وال

تقال  التي ،لامتكنفس ال  همن حبيب ةطبعند إباء ال    ةالعزّ  ربُّ قال  هل  ك كذل

كرب هنفس   ذكر   وقرن   ،اهللمن  ة  فريض كتر عند  سوُل م الرّ كيقول ل ما :يأ ، نبّيه ذ 

 هبقول اً قطعيّ  ا فقد صار فرضاً منّ  ةً ن فريضكي مل إن ةُ ی  ال   يبق للمسلم ، ومل 

 .مبيناً  ضالالً  ضّل  قدف ن أبىفم   ،هعدم قبول يف أصالً 

ه ه مما فرض  كن يف نفس  ي وإن مل ،سولالرّ  بأمر فرضاً  طاعةُ ! كيف صار الانظروا

ين بنی فرض الدّ  ةُ ق أئمّ فرّ  ذلكل .وجائزاً  باحاً ان مُ ك األمُر يف األصل بل ،تعاىل اهللُ

 ةُ واألئمّ ، سولالرّ  هرض  ا فممّ  ىأقو اهللُ هفرض   ه مابأنّ  ، هفرض رسولو تعاىل هللا

 ، ما شاء أوج   ، سّيد العامل   إىل ة  ضمفو   ةيعالّش  ام  كأح بأنّ  احوقون رص  املحق  

 .ءشا م  كح ّي من أ رجالً  أو ي شيئاً ويستثن ،موما شاء حر  

 

 

 

                                                 

= 

بن  يد  ه خیطبها عىل ز  أنّ   علمت  ه، فلاّم ه خیطبها عىل نفس  أنّ  ورأت   فرضيت   اهلل  ها رسوُل فخطب  

اوأنكرت   حارثة أبت   م  ال ، فأنزل اهلل ﴿و  ن  و 
م  ُؤ 
ان  مل  ًرا أن   ك  ُسوُلُه أم  ر  ا ق ىض  اهلُل و  ن ة  إذ  م  ُُم  ُمؤ  ي ُكون  هل 

﴾ قال: فتابعت   م 
ه  ر  ن  أم 

ُة م  ی 
، 36سورة األحزاب، حتت اآلية:  "املعامل"و .ه بعد ذلك ورضيت  ال 

 .6/60٩، 36حتت اآلية:  األحزاب، "الدر املنثور"و .3/530
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 اصعراّن عن سّيدي عيل اخلوالوّهدب الش   اإلمدم عبد احكديةُ 

س دّ قُ - (1)عراناب الش  هّ الو عبد يدسيّ هلل العارف با اإلمامُ  حكايةً  ىكحو

 ةيعميزان الّش "باب الوضوء من  يف  (2)الواص عل يدعن سيّ  -انالربّ  هّس 

                                                 

عران املرصي الّصويف، تويّف يف ث الش  الوّهاب بن أمحد بن عل بن أمحد الفقيه املحد   هو عبد (1)

بة املرضّية عن أئّمة الفقهاء الّصوفية"له: ه. ٩73ادى األوىل من سنة مُج  األخالق "و "األجو 

نية األنوار القدسية "و "ة املفاضة من احلرضة املحمديةاألخالق املتبوليّ "و "الزّكية والعلوم اللدُّ

فوا فيها سل فهم الطاهر"و "يف ملزمة آداب القبولية  "تنبيه املغرّتين يف القرن العارش عىل ما خال 

الّّساج املنی يف غرائ  أحاديث البشی "و "درر الغّواص يف فتاوى سّيدي عل الّواص"و

 "القالئد يف علم العقائد فرائد"و "وّهاب يف فضائل اآلل واألصحابالفتح "و "النذير

 "األمح ر يف علوم الشيخ األكرب الكربيت"و "الّدين يخ حميالّش  نالقول املبنی يف الرّد ع"و

لطائف املنن واألخالق يف بيان وجوب "يف احلديث، و "كشف الغّمة عن مجيع األّمة"و

لواقح "و "لواقح األنوار يف طبقات السادة األخيار"و "عىل اإلطالق اهلل  التحّدث بنعمة

ر يف علامء القرن العارش"و "األنوار القدسية املنتخ  من الفتوحات املّكية  "املآثر واملفاخ 

عرانية املدخلة جلميع أقوال األئّمة املجتهدين ومقّلدهيم يف الّشيعة املحّمدية"و  "امليزان الش 

النّور الفارق بنی املريد الّصادق وغی "و "ان عقائد األكابراليواقيت واجلواهر يف بي"و

 .516، 5/515 "هدية العارفنی") ."رسوم أخالق العارفنی هادي احلائرين إىل"و "الّصادق

 .(4/174 "إيضاح املكنون"و

 .150، صـ2، اجلزء 63ر:  "الطبقات الكربى"انظر ترمجته:  (2)
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جيعل  مل كلذلو ،تعاىلهلل مع ا أدباً  ةثر األئمّ كمن أ  ةحنيف أبو ان اإلمامُ ك" :(1)"ىربكال

 ما بنی متييز   كبذل تاب، فقصد  كبال ال ةنّ ام ثبتا بالُس وهنك  ل ؛واجباً  الوتر   ىوسمّ  ،فرضاً  ة  النيّ 

 ها فرض  ممّ  أشدُّ  تعاىل اهللُ هفرض   ما فإنّ  ؛هلل ا رسوُل  هأوجب   وما تعاىلهلل ا هفرض  

 .(2)"يوج  ال شاء أو ما    وج  يُ  أن تعاىل اهللُ هحنی خّی  همن ذات نفس    اهلل رسوُل 

 شدء ه مدمن د بل نفس   يرشع   أن له  اهللُجعل  

 ام:كع األحتفرّ و يالوح ةحرض ةتاب بعدما عرض صوركنفس ال يفوقال 

حديث حتريم  يفام ك ،شاء ما هبل نفس  من ق   يشع   أن  هل جعل   تعاىل ان احلقُّ ك"

: فقال  "؟اإلذخر اّل إ! اهلل رسول   يا": ها قال لملّ  اس العبّ  هعم   فإنّ  ؛ةكّ شجر م
                                                 

عرانّية املدخلة جل" (1) : "ميع أقوال األئّمة املجتهدين ومقّلدهيم يف الشيعة املحمديةامليزان الش 

عران )املتوّف سنة  للشيخ عبد  .(2/732 "كشف الظنون")     (.ه٩73الوّهاب بن أمحد الش 

 .ملتقطاً  125، 124، صـ1اجلزء ، ءباب الوضوكتاب الطهارة،  "ميزان الشيعة الكربى" (2)

وهي جائزة  عند أكثر أهل السنّة،  "مسألة التفويض"نی بـوتعرف هذه املسألُة عند األصوليّ 

بكيلكام  )جيوز أن يقال( "عند قوله:  ين املحّل جالل الدّ  لإلمام "مجع اجلوامع"ح رش يف لسُّ

)فهو  م  بام تشاء( يف الوقائع من غی دليل  حكُ )ا ( عىل لسان نبي  أو عامل   من قبل اهلل تعاىل )لنبي  

من جواز هذا القول، )ويكون( أي:  إذ ال مانع   ؛ه إّياهم  له  ي بأن يُ حلكم   وافق( أي: مُ صواب  

افعي( فيه )قيل يف )وترّدد الّش  .هذا القول )مدرًكا رشعًيا ويسّمى التفويض( لداللته عليه

يف اجلواز ويف الوقوع  فحصل من ذلك خالف   ،مهوروقيل يف الوقوع( ونس  إىل اجلُ  ،اجلواز

له  ه ال تبلغ أن يقال  رتبت   بي دون العامل(؛ ألن  معان: جيوز للنّالّس  )وقال ابنُ عىل تقدير اجلواز، 

وسى بن عمران من قوعه مُ بوُ  وجزم   املختار( بعد جوازه كيف كان أّنه )مل يقع(ذلك )ثم 

 .[432، 2/431للسبكي، الكتاب السابع يف االجتهاد،  "رشح مجع اجلوامع". ]"املعتزلة



 352 )رسالة ضمنّية( منية اللبيب

 أن يتجرء  مل ،هبل نفس  من ق   يشع   أن هجيعل ل مل تعاىل اهلل  أنّ  ولو « اإلذخرإاّل »

 .(1)"تعاىل اهلل هما حرّ ممّ  شيئاً  ي  يستثن

  اختيدرات املصطفى يف احديثد   ٥٨ومخسون ةثامني

 :ةأحاديث صحيح ةعد يفذا املعنی هورد  أدول:

 استثندء اإلذخريف  اختيدر املصطفى 

ر لصاغتنا  اإلذخ  : إاّل ، قالاس عبّ  عن ابن "نیحيح  الّص " يف :١احلدي  

 .(2)«رذخ   اإلاّل إ»:  قالوقبورنا، ف

من  فقال رجل   : ةريره عن أيب "نیحيح  الّص " يفوأيضًا  :٢احلدي  

 فقال النبيُّ  ،يوتنا وقبورناا نجعله يف بُ فإنّ  !؛اهلل رسول   ر يا اإلذخ  إاّل   اإلذخرقريش: إاّل 

« : (3)«ر اإلذخ  إاّل. 

                                                 

إلخ، ... فصل يف بيان مجلة من األمثلة املحسوسة مقدمة الكتاب، "ة الكربىميزان الشيع" (1)

 .48، صـ1اجلزء 

، 134٩، ر: اإلذخر واحلشيش يف القربباب  نائز،كتاب اجل "صحيحال"يف  البخاريأخرجه ( 2)

قبل،  حتل ألحد   فلم ة  مكّ  م اهللُ حّر »قال:  ، عن النبي عباس  عن ابن، 215صـ

ر ينفّ  ها، واليعضد شجُر  وال ،خیتىل خالها من هنار، ال ت يل ساعةً ، أحلّ بعدي ألحد   وال

اإلذخر لصاغتنا وقبورنا؟ فقال:  إاّل :  فقال العباُس « ملعرف إاّل تلتقط لقطتها  ها، والصيدُ 

يف  مسلمأخرجه و «.!بورنا وبيوتنالقُ » :عن النبي  هريرة  وقال أبو .اإلذخر إاّل 

 عباس. عن ابن، 571، 570ـ، ص3302إلخ، ر: ... ةاب حتريم مكّ ب ،كتاب احلج "صحيحال"

 عن، 24صـ، 112باب كتابة العلم، ر:  ،كتاب العلم "صحيحال"يف  البخاريأخرجه ( 3)

= 
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: قال العباُس  : (1)ةيببنت ش   ةعن صفيّ  "هنن ابن ماجُس " يف :٣احلدي  

 .(2)«ر اإلذخ  إاّل » اهلل  يوت والقبور، فقال رسوُل ه للبُ فإنّ  ؛اإلذخر إاّل 

 نينوع  أاحكدم الرّشع عىل 

 .يالوح أتى به ما :األّول" :أقسامعىل  "امليزان" يف ةيعم الّش وقّس 

عىل وجه  وه هيأر عىل هيسن   نأ  هلنبيّ  تعاىلاحلّق أباح  ما :الثدّنالقسم و

 إاّل » :ةكّ حديث حتريم م يف هوقول .(3)جالالرّ  عىلبس احلرير تحريم لُ ك ،ألّمته اإلرشاد

 .راإلذخ    يستثن   مل ،نبات احلرم م مجيع  ان حير  ك تعاىل اهلل  ولو ال أنّ  ،«راإلذخ  

 .(4)«يلل  للث اثُ  إىل ء  االعش رُت ألّخ  ،تيأمّ  عىل شق  أ لوال أنو  » :ونحو حديث

                                                 

= 

، 3306إلخ، ر: ... ةباب حتريم مكّ  ،كتاب احلج "صحيحال"يف  مسلمأخرجه و هريرة. أيب

 هريرة. أيب عن، 571ـص

 .7/170، 7066 ، ر:حرف الصاد النساء، "ابةد الغسأ"انظر ترمجته:  (1)

عن ، 532ـ، ص310٩ة، ر: باب فضل مكّ  ،ب املناسككتا "سننال"ماجه يف  أخرجه ابن (2)

 صفية بنت شيبة.

، 572ـ، ص4057، ر: يف احلرير للنساءباب  لباس،ب الكتا "سننال"داود يف  كام أخرجه أبو (3)

فجعله  هباً فجعله يف يمينه، وأخذ ذ   أخذ حريراً   اهلل نبي   طال  يقول: إنّ  عل بن أيب عن

 «.تيكور أمّ عىل ذُ  ين حرام  هذ   إنّ »قال:  يف شامله ثمّ 

عن زيد ، 8ـ، ص23، ر: ما جاء يف السواكباب  طهارة،ال أبواب "سننال"أخرجه الرتمذي يف  (4)

 ."صحيح حسن   هذا حديث  " ]قال أبو عيسى[: .هنيبن خالد اجلُ 
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ن قال جواب م   يف «تستطيعوا ومل جبت  لو   "نعم" :قلُت  لوو» :ونحو حديث

 «جبت  لو   "نعم" :ولو قلُت  ،ال»؟ قال: اهلل رسول   يا عام   ل  ك أ :احلّج  ةفريض يف هل

ال ؤالسُّ  ةثركم عن هُ اه  وينحس  طاقته  هتأمّ  نعف خیف   رسول اهلل ان كوقد 

 .باختصارهـ ا (2)"«(1)مكتُ كتر ما اتركون» :قوليو

 خی صالة العشدءأيف ت املصطفى  اتاختيدر

 عديدة   أحاديث يف «العشاء   رُت ألّخ » :هقول ي:أ ،ىذا املعنه ورد أدول:

 :آتية ةصحيح

 النبي   أنّ  اس عبّ  عن ابن "بیكاملعجم ال" يف انالطرب   روى :٤احلدي  

  :(3)«ةالعتم ة  صال رُت ألّخ  ،قيمالّس  الضعيف وسقمُ  عُف لوال ض  »قال. 

                                                 

، 3257، ر: فرض احلّج مّرة يف العمرباب  كتاب احلج، "الصحيح"مسلم يف كام أخرجه  (1)

عليكم  قد فرض اهللُ  !ا الناسأهّي »فقال:  اهلل  هريرة قال: خطبنا رسول عن أيب، 564ـص

اهلل  ، فقال رسولى قاهلا ثالثاً اهلل؟ فسكت حتّ  رسول يا عام   كّل  فقال رجل: أ« وا، فحجّ احلّج 

« : ن كان ام هلك م  تركتكم، فإنّ  ون مارُ ذ  »قال:  ثمّ « جبت، وملا استطعتملو   ،: نعملو قلُت

كم بيشء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا هم عىل أنبيائهم، فإذا أمرتُ قبلكم بكثرة سؤاهلم واختالف  

 «.كم عن يشء فدعوههنيتُ 

، 1اجلزء  إلخ،... ةفصل رشيف يف بيان الذم من األئمّ  مقدمة الكتاب، "ميزان الشيعة" (2)

 .ملتقطاً  55صـ

عن ، 11/323، 12161، ر: عباس كري  عن ابن "املعجم الكبی"أخرجه الطربان يف ( 3)

 .عباس  ابن
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 (3)اهوغی (2)"هماج ابن"و (1)"دودا سنن أيب"و "سند أمحدمُ " يفو :٥احلدي  

 وسقمُ  ،الضعيف عُف لوال ض  »قال:  هلل ا رسول   أنّ   يدرسعيد الُ  عن أيب

 ابن هوروا. (4)«يلشطر الل   إىل ة  الالّص  هذه رُت ألّخ  ،ةاحلاج يذ ةُ وحاج ،قيمالّس 

 .(5)«يللث الل  ثُ  ىلإء االعش ة  صال ُت رألّخ  ،يتأمّ  عىل يثقل   لوال أن» :حاتم بلفظ أيب

عن  (8)حممد بن نرص ةرواي يفو ،(7)هماج وابن (6)وعند أمحد :٦احلدي  

 إىل ء  االعش رُت ألّخ  ،يتأمّ  عىل شق  ألوال أن »قال:   اهلل رسول   أنّ   ةريره أيب

                                                 

 سعيد الدري. عن أيب، 72ـ، ص422باب وقت العشاء اآلخرة، ر:  ،الةكتاب الّص  "سننال"أي: يف ( 1)

عن ، 121، 120ـ، ص6٩3ر:  باب وقت صالة العشاء، ،الةكتاب الّص  "سننال"أي: يف ( 2)

 سعيد. أيب

عن ، 303ـص، 1اجلزء ، 534وقت العشاء، ر: آخر باب  واقيت،كتاب امل "الن سائي سنن" (3)

 سعيد الدري. أيب

 سعيد. عن أيب، 4/12، 11015مسند أيب سعيد الدري، ر:  "سندامل"أخرجه اإلمام أمحد يف ( 4)

عن ، 1/43٩، 2٩علل أخبار رويت يف الطهارة، ر:  بيان "العلل"حاتم يف  أخرجه ابن أيب( 5)

 سعيد الدري. أيب

 هريرة. عن أيب، 3/427، ٩5٩7مسند أيب هريرة، ر:  "سندامل"أي: يف ( 6)

 هريرة قال. عن أيب، 120صـ، 6٩1كتاب الصالة، باب وقت صالة العشاء، ر:  "نسنال"أي: يف ( 7)

 .6/1٩ "هدية العارفنی" انظر ترمجته: (8)
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 .(2)«لينصف الل   إىل» :ير فقالجر   ابنُ  هوأخرج .(1)«يلنصف الل   أو ،يللث الل  ثُ 

 .تعاىل اهللإن شاء  ىذا املعنه يفمن األحاديث  كذل غیُ  وسيأيت

 يف إجيدب األمور املصطفى  اتاختيدر

 يحة  أحاديث صح يف «عام   ل  ك جبت  لو   "نعم" :قلُت  لو» :ىمعن ورد كذلكو

 :آتية عديدة

 . ةريره عن أيب (5)سائيالن  و (4)ومسلم (3)عند أمحد :٧احلدي  

  اهلل رسول   أنّ  -هه  وج تعاىل اهللم رّ ك- أمی املؤمننی عل عن :٨دي  احل

 .(8)هماج وابنُ  (7)يوالرتمذ (6)أمحد هروا «جبت  لو   "نعم" :قلُت  ال، ولو»قال: 

                                                 

يف أحكام الصالة وأركاهنا  2حرف الصاد، كتاب الصالة من قسم األقوال، الباب  "كنز العامل"انظر:  (1)

 .، نقالً عن حممد بن نرص7/164، 1٩480يف أحكام الصالة الارجة، ر:  1...إلخ، الفصل 

الة يف أحكام الّص  2الة من قسم األفعال، الباب حرف الصاد، كتاب الّص  "كنز العامل"انظر:  (2)

 .ير، نقاًل عن ابن جر  8/2٩، 21848الة املجتمة، ر: يف أوقات الّص  2وأركاهنا ...إلخ، الفصل 

 هريرة. عن أيب، 3/583، 10612مسند أيب هريرة، ر:  "سندامل"أي: يف ( 3)

 هريرة. عن أيب، 564ـ، ص3257باب فرض احلج مّرة يف العمر، ر:  ،كتاب احلّج  "صحيحال"أي: يف ( 4)

 .هريرة عن أيب، 112ـص، 5اجلزء ، 2615باب وجوب احلج، ر:  ،كتاب مناسك احلج "سننال"يف أي: ( 5)

 .عن عل، 1/240، ٩05طال ، ر:  مسند عل بن أيب "سندامل"أي: يف ( 6)

 .طال  ابن أيب عن عل، 203صـ، 814ر:  ؟باب ما جاء كم فرض احلج ،احلج واببأ "السنن"أي: يف ( 7)

 .عن عل، 4٩2ـ، ص2884باب فرض احلج، ر:  ،ب املناسككتا "سننال"أي: يف ( 8)
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 "نعم" :لو قلُت »قال:   اهلل رسول   أنّ  اس عبّ  عن ابن :٩احلدي  

 .(3)سائيالن  و (2)يرماوالدّ  (1)أمحد هروا «تطيعون تسمعون وال ال نإذ ثمّ  ،جبت  لو  

 "نعم" :لو قلُت » : اهلل رسوُل  قال : ك  أنس بن مال عن :١٠ دي احل

 .(4)هماج ابن هروا «بتمذّ ا لعُ ولو مل تقوموا هب ،اهب مل تقوموا ولو وجبت   ،جبت  لو  

 سنن"و (5)"صحيح مسلم" يف أيضاً  "ونرُ ذ  " :هقول ي:أ ،األخی ىواملعن

وملا  جبت  لو   "نعم" :لو قلُت » :قال  هأنّ  هنفس ةريره حديث أيبب (6)"سائيالن  

م اهلؤس ةثركم بكان قبل  كن م   ك  لهام فإنّ  ؛مكتُ كتر ما رونذ  »قال:  ثمّ  «استطعتم

 م بيشكفإذا أمرتُ  ،مهئاأنبي عىلم هواختالف  
 
م عن كيتُ وإذا هن   ،استطعتم ما هوا منفأتُ  ء

 يش
 
 .داً مفر   (7)هماج ابنُ  هوروا «هوعُ فد   ء

                                                 

 عباس. عن ابن، 1/54٩ ،2304املطل ، ر:  اهلل بن العباس بن عبد مسند عبد "سندامل"أي: يف ( 1)

 عباس. عن ابن، 2/46، 1788ر:  ؟باب كيف وجوب احلج ،كتاب مناسك "سننال"أي: يف ( 2)

 عباس. عن ابن، 113، صـ5اجلزء ، 2616اب وجوب احلج، ر: ب ،كتاب مناسك احلج "سننال"أي: يف ( 3)

 عن أنس بن مالك.، 4٩2ـ، ص2885باب فرض احلج، ر:  ،ب املناسككتا "سننال"أي: يف ( 4)

 هريرة. عن أيب، 564ـ، ص3257، ر: فرض احلّج مّرة يف العمرباب  كتاب احلج، "الصحيح"أي: يف  (5)

 هريرة. عن أيب، 112ـص، 5اجلزء ، 2615باب وجوب احلج، ر:  ،كتاب مناسك احلج "سننال"أي: يف ( 6)

هريرة قال:  عن أيب، 11ـ، ص2 ، ر:اهلل  باب إتباع سنة رسول املقدمة، "سننال"أي: يف ( 7)

هم عىل كم بسؤاهلم واختالف  ن كان قبل  ام هلك م  كم، فإنّ تركتُ  ون مارُ ذ  : »اهلل  قال رسول

 أنبيائهم، فإذا أمرتُ 
 
 يتُ استطعتم، وإذا هن   ذوا منه مافخُ  كم بيشء

 
 «.!فانتهوا كم عن يشء



 358 )رسالة ضمنّية( منية اللبيب

 يش يف كمر  آمُ  مل يعنی ما
 
وا وضخت وال ،هلوا عنتسأ فال ،ةبالوجوب أو احلرم ء

 .!م األمرُ كعلي ضاق  ل ،مُت حرّ  م أوكعلي فلو أوجبُت  ،هفي

 لك؟ ورسوُله بذهللُ ا أين أمر  السؤال: 

 ذلك؟ی اهللُ ورسوُله عن أين هن  اجلواب: 

 ،حرج   بال و مباح  هف ،هعن ه  ين ومل به  ريأمُ  مل ما أنّ  ظهر   ناهمن كذا و

 ذا األصل  هلوا هوقد ج "ورسوُله هبذا؟هللُ ا أين أمر  ": قامم ّل ك يفيسألون  ةُ ابيهوالو

 وإذا "؟ذلكعن  هورسولُ  اهللُی أين هن  " :مهل يقال   أن قىؤالء احلمه يفكاألصيل، وي

تفرتون  !األمور هذهن مثل عوأنتم املانعون  ،باألصالة اجلوازُ  يفقد بق ه  ين ر ومليأمُ  مل

وأنتم  ارعُ يمنع الّش  مل إذ ؛نیشارع   ا بأنُفسكموحب  صتُ  حتاولون أن بل ،هورسول اهلل عىل

ردُ الو ،ةالفاحت ةُ وقراء فيه، والقيامُ  ، النّبي دمول  ب ُل افتحفاال !متنعون  بصيغة و 

ا من هوغی من الوفات اليوم الثالث يف مواتألا إلهداء الثواب إىل "اهلل اّل إ ه  إل ال"

 هبذا األصل فقط. نتهيت ةً بدع ةُ ابيها الوهتعتقد التي ،ملسائلا

شدی"كتدب   "أصول الر 

قنی املحق   ةُ ف، خامتل  الس   ةُ ف، بقيالل   ةُ حجّ  هو وجبأبنی   ذا األصل  ه وقد بنّی 

 بانمع م  شاد لق  أصول الر  "تاب املستطاب كال يف -املاجد هس ّس قدّ -نا الوالد دُ سيّ 

 .!آمنی ،هنزل   هعند رم  كوأ همنزل   اهللُر فنوّ  "سادالف  
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ن شدء بام شدء من األاحكدمأ من خصدئصه   وغیهد ّنه كدن خیّص م 

 هنّ أ  همن خصائص": "ةينّ   اللدُ هاملوا" يف سطالنأمحد الق   قال اإلمامُ و

: "حالّش " يف الزرقان ةُ ماّل وزاد الع .(1)"امكن شاء بام شاء من األحم   ان خیّص ك

 يش ي  بأ خیّص  و هف ،امكلألح ة  خصوصي ال :يأ (2)"اهام( وغیكاألح)من "
 
 ء

 باباً  "ربیكالصائص ال" يف ييوطين السُّ اجلليل جالل الدّ  ووضع اإلمامُ  .ءن شام  

 .(3)"امكن شاء بام شاء من األحم   خیصُّ  هبأنّ   هاختصاص باُب "فقال: 

 ييوطالسُّ  اإلمامُ  ركوذ ،كذلنظی  يف ايات  كح مخس   سطالنالق   اإلمامُ  ركوذ

مما  ثالثاً  الفقیُ  كوتر ،راألخ   والمس   سطالنا الق  هركذ التي المس   كتل ،عشاً 

 -تعاىل اهللبتوفيق -ا هومجع أحاديث   حكايًة، عش   ة  ا مخسهإلي وأضاف   ،ييوطالسُّ  هركذ

 للتفصيل مع  الّس  لق  أ   نذ  فإ !احلمدهلل و حكايًة، نی وعشينثنت  ا جموعُ امل صارف

 :حكاية ّل ك من احلديث عىل ليلدّ الو

 

 

                                                 

 4، القسم ما خص به  2الفصل  يف املعجزات والصائص، 4املقصد  "نيةاملواه  اللدُ " (1)

 .2/68٩ خصائص الفضائل،

خص به  ما 2الفصل  يف املعجزات والصائص، 4املقصد  "رشح الزرقان عىل املواه " (2)

 7/346 الفضائل،خصائص  4، القسم. 

 .2/45٩ "الصائص الكربى" (3)
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 كبعد   عن أاحد   ي  ز  ت   ، ولنة  مسنّ  مكدن   يف األضحية جذعة   اجعل  

بن  ةبرد أبا هخال   أنّ   (1)براء بن عاز  عن ب   "نیحيح  الّص " يف :١١ احلدي 

 ذبحُت  !اهلل رسول   يا :قال ي  ز  جت   ا الأهّن  ا علم  ملّ  العيد، ةقبل صال ىحّ ض    (2)نيار

  خی   وعندي جذعة  
 .(3)«!كبعد   عن أحد   ي  ز  جت   ا، ولنها مكاهن  اجعل  » :قال ،ةن مسنّ م 

 هل ةً خصوصيّ "ذا احلديث: هحتت  "يرشح صحيح البخار يارإرشاد الّس " فيف

 .(4)"امكحء بام شاء من األان شم   ن خیص  أ  هان لك ذإ ؛هون لغیكت ال

،ب ضح    كبعد   د  رخصة  فيهد ألاح وال جذعة 

 ىأعط   النبي   أنّ   (5)بن عامر ةعن عقب "نیحيح  الّص " يف :١٢ احلدي 

 النبيُّ م قال: قّس   نيهبن عامر اجلُ  ةقبعن عُ ف ،اوا هبألن يضحُّ  ؛ائم  هالب ة  حابالّص 

                                                 

 .1/362، 38٩باب الباء والراء، ر:  "أسد الغابة"انظر ترمجته:  (1)

 .5/358، 533٩، ر: اءباب احل "أسد الغابة"انظر ترمجته:  (2)

عن ، 155صـ، ٩65باب الطبة بعد العيد، ر:  ،كتاب العيدين "صحيحال"يف  البخاريأخرجه ( 3)

نرجع فننحر،  ، ثمّ نصّل   نبدأ يف يومنا هذا أن ل ماأوّ  إنّ : » ن عازب، قال: قال النبيُّ الرباء ب

مه ألهله، ليس من قدّ  ام هو حلم  الصالة فإنّ  تنا، ومن نحر قبلسنّ ن فعل ذلك فقد أصاب  فم  

وعندي  ذبحُت  !اهلل رسول   نيار: يا بنابردة  من األنصار يقال له أبو فقال رجل  « سك يف يشءالنُّ

يف  مسلمأخرجه و «.كبعد   عن أحد   أو جتزي   ويف  تُ  ه ولنه مكان  اجعلُ »ة، فقال: نّس  من مُ  جذعة خی  

 ب.عن الرباء بن عاز  ، 876ـ، ص5077باب وقتها، ر:  ،كتاب األضاحي "حيحّص ال"

 .2/741 ،٩65، حتت ر: كتاب العيدين، باب الطبة بعد العيد "إرشاد الساري" (4)

 .52، 4/51، 3711باب العنی والقاف، ر:  "أسد الغابة"مجته: انظر تر (5)
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  يل صارتهلل! ا رسول   : يا، فقلُت ة  جذع ةت لعقبرحايا، فصاض   هصحابأبنی 

 ة  رخص وال» :ةً زياد صحيح   بسند   "يقهيسنن الب  " يفو .(1)«اهب ضح  »؟ قال: ةجذع

 ةأشعّ " يف يلوهث الدّ املحد   احلّق  ق عبدقال الشيخ املحق   .(2)«!كبعد   حد  ا ألهفي

 .(3)"حيحالّص  عىل  هإلي ةً ضانت مفو  ك امُ كاألح"ذا احلديث: هحتت  "معاتاللّ 

 شدء من العموم مد خیص   درع أنللّش 

قالت: ملا نزلت هذه اآلية:  (4)عطية عن أمّ  "لمصحيح مس" يف :١٣ احلدي 

ىل  أ ن ن ك  ع  ن  ب اهلل ال   ﴿ُيب اي ع  ك  ي ئًا﴾ ُيش   ﴾  ش  ُروف  ع   م 
ين ك  يف  ص  ع  ال  ي  ]املمتحنة: ﴿و 

 إاّل  !اهلل رسول   : يا، قالت: فقلُت النياحةُ  [أي: من املنهي عنه] قالت: كان منه [12

هم، فقال أسعد   يل من أن بد   ون يف اجلاهلية، فالم كانوا أسعد  فإهّن  ؛النفُ  آل

 .(5)«الن آل فُ إاّل : »اهلل  رسوُل 

 بعدما وبايعت   وناحت   هذه بت  هفذ «!اهيسعد  أف يب  هاذ»": "سائيالن  سنن " يفو

                                                 

باب قسمة األضاحي بنی الناس، ، كتاب األضاحي "صحيحال"يف  البخاريأخرجه ( 1)

كتاب  "صحيحال"يف  مسلمأخرجه و هني.قبة بن عامر اجلُ عن عُ ، ٩86صـ، 5547 ر:

 هني.اجلُ  عن عقبة بن عامر، 877ـ،  ص5085 سن األضحية، ر: باب ،األضاحي

 .عن عقبة بن عامر ، ٩/270إلخ، ... باب ال جيزئ اجلذع ،كتاب الضحايا "السنن الكربى" (2)

 .1/650الفصل األّول،  ،باب األضحيةكتاب الصالة،  "أشعة اللمعات" (3)

 .7/356، 7542الكنى من النساء الصحابيات، حرف العنی، ر:  "أسد الغابة":اانظر ترمجته (4)

 عطية. عن أم، 377ـ، ص2165باب التشديد يف النياحة، ر:  ،كتاب اجلنائز "صحيحال"سلم يف أخرجه م( 5)
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 .(3)«!مهيئ  افكف قيانطل  » :"سند أمحدمُ " يفو .(2)"اهل ن  ذ  فأ": يوعند الرتمذ .(1)"رجعت  

هذا حممول عىل الرتخيص "ا احلديث: ذهحتت  (4)يوو  قال اإلمام الن  

وال هلا يف غی  ،لغیها النياحةُ  وال حتّل  ،كام هو ظاهر ةً خاّص  الن  فُ  يف آل   عطية   ألم

 .(5)"ءشا من العموم ما خیص   ارع أنّش ولل ،يف احلديث كام هو رصيح   ،الن  فُ  آل

 «حن  نُ ت   ال»استثندء يف احدي : 

 (6)ةولخ   ةقّص  يف اس بن عبّ هلل ا عن عبد هيردو  م   ابن عن :١٤ احلدي 

 ةً النفُ  وأنّ  ،ةليهاجلا يفماتا  يوأخ يبأان كهلل! ا رسول   ا قالت: يا: أهّن يم كبنت ح

 .احلديث... (7)اهمات أخو وقد ،ينأسعدت  

                                                 

، 156ـص، 7اجلزء ، 4185 باب بيعة النساء، ر: ،كتاب البيعة "سننال"أخرجه الن سائي يف ( 1)

 عطية. عن أمّ ، 157

، 752صـ، 3307ر: حنة، باب ومن سورة املمت، القرآن التفسی واببأ "اجلامع"أخرجه الرتمذي يف ( 2)

 عطية. وفيه عن أمّ  "غري  حسن   هذا حديث  "عيسى[:  ]قال أبو .مة األنصاريةسل   أمُّ  عن

اإلمام أخرجه   ، نقاًل عن أمحد.8/141، 12سورة املمتحنة، حتت اآلية:  "الدر املنثور"ظر: نا( 3)

 عن، 5/563، 16556، ر:حديث عجوز من األنصارمسند املدنينی،  "املسند"يف  أمحد

  .مصع  األنصاري

 .40٩، 6/408 "هدية العارفنی"انظر ترمجته: (4)

 .238، صـ6، باب حتريم النياحة، اجلزء كتاب اجلنائز "املنهاج"أي: يف  (5)

 .7/٩3، 6887النساء، حرف الاء، ر:  "أسد الغابة"انظر ترمجته:  (6)

يه ، نقاًل عن ابن8/144، 12سورة املمتحنة، حتت اآلية:  "الدر املنثور"انظر:  (7) ردو   عن:م 

= 
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 [مةسل   أمّ  ]وهي أسامء بنت يزيد عن "يالرتمذ سنن" يف :١٥ احلدي 

 ينبغي لنا أن سوة: ما هذا املعروف الذي المن الن   رأة  قالت: قالت ام (1)ةاألنصاريّ 

ون عىل الن قد أسعد  بني فُ  إنّ  !اهلل قلت: يا رسول  « حن  نُ ت   ال»ك فيه؟ قال: نعصي  

ح أنُ  ، فلميل يف قضائهنّ  ن  ، فأذ  ه مراراً ، فعاتبتُ يل من قضائهم، فأبى عل   بدّ  وال ،يعمّ 

 وقد ناحت إاّل  سوة امرأة  من النّ  يبق   اعة، وملّس ى الغیه حتّ ]عىل[  وال بعد قضائهنّ 

 .(2)عطية وفيه عن أمّ  "غري  حسن   هذا حديث  "عيسى[:  ]قال أبو «غیي

 النبي  استأذنت  (4)عجوزاً  أنّ  :وحبن نُ  (3) صع  عن مُ  انأمحد والطرب   حديثو

 (5)«!مهيافئ  كف قينطل  ا» قال: ،ةعند البيع ةياحبالنّ  ةافأكامل يف. 

 رك  نيُ  فال ،اها لغیهفي ة  كاا ال رشهبصاحبت ختتّص  ة  رخص ل  ك نّ أ ر  هفظا ل:دوأ

 الن  فُ  لآ يف ةعطي الرتخيص ألمّ  عىل ذا حممول  ه أنّ " :يوو  قول الن   عىلرنا كبام ذ

 ،ةقبوعُ  ةبرد أليب ةيضح  األُ  يحديث   يفض لوا من التعارُ كاستش يندفع ما هوبمثل ."ةً خاّص 

                                                 

= 

 .يهردو  بن م  اأخرج و .اس ابن عبّ 

 .7/17، 6718النساء، حرف اهلمزة، ر:  "أسد الغابة"انظر ترمجتها:  (1)

، 752صـ، 3307ر: باب ومن سورة املمتحنة، ، القرآن التفسی واببأ "السنن"أخرجه الرتمذي يف ( 2)

 عطية. وفيه عن أمّ  "غري  حسن   هذا حديث  "عيسى[:  و]قال أب .مة األنصاريةسل   أمّ  عن

 .7/353، 1522باب امليم، ر:  "التاريخ الكبی"انظر ترمجته: (3)

 ]أي: من اإلمام أمحد رضا[ . منهعىل حدة   أّم عطية، لذلك مل تعّد هذه القّصةُ  هذه املرأةُ  حيتمل أن تكون  و( 4)

 .، نقاًل عن أمحد8/141، 12ت اآلية: سورة املمتحنة، حت "الدر املنثور"انظر:  (5)
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 إذا خّص  ارع  الّش  نّ أ ّك ش وال ،خرب   ال م  كح هفإنّ  ؛(1)ةوركاملذ يقهيالب   ةام مع زيادسيّ  ال

 فصدق   ،ة  عقب ذا حنی خص  كو ،عموم عدم اإلجزاء يفداخاًل  هوان س  م   لُّ كان ك ،ةبرد أبا

 .!!من األعالم ثی  ك عىل [هذا] في  فقد خ م  هفاف ،"كبعد   أحداً  ئ  زجُت  لن" ة  مرّ  ّل ك يف

 دایاحل   مّدة يف املصطفى  اتاختيدر

ا ملّ  :(2) سامء بنت عميسعن أ "بن سعداطبقات " يف :١٦ احلدي 

 ،ثالثاً  (3)يم  تسلّ » :فقال  رسوُل اهلل اهأمر   ،ارالطيّ  جعفرُ  ُل ا األوّ هد زوُج ه  شاستُ 

 ة  مرأا ّل كل عام   من حكم   ا هذا احلديث استثناه فيف (4)«شئت   ما ينعاص   ثمّ 

 .ام  أيّ  ةر وعشهُ أش ةأربع ا خالل  هداد علياحل   ُب و وجوهو ،اهعن متوّف 

 وجةيف مهر الز   املصطفى  اتاختيدر

 خط    رجالً  أنّ  :(5)عامن األزديالنّ  ن عن أيبكالّس  ابنُ  روى :١٧ احلدي 

 ،نآمن القر ةً ن سورس  أما حُت » :قال  ،ء  يش عندي قال: ما «اهق  أصد  » :قال ف ،ةً امرأ

                                                 

 «.كبعد   رخصة  فيها ألحد   وال»نّصه:  ( أي: ما1)

 .13، 7/12، 6713النساء، حرف اهلمزة، ر:  "أسد الغابة"انظر ترمجتها:  (2)

كام  "وقبلها وبعدها ،يف األيام الثالث بقوله ما وصفت التسليم ألمر اهلل   يريد النبيُّ " (3)

ذكر الزجر عن نياحة النساء كتاب اجلنائز، فصل يف النياحة ونحوها،  "حبان صحيح ابن"يف 

  .557، صـ3138، حتت ر: عىل موتاهن

تسمية غرائ  نساء العرب املسلامت املهاجرات املبايعات  "الطبقات"سعد يف  خرجه ابنأ( 4)

 عن أسامء بنت عميس.، 6/206، أسامء بنت عميس-4221...إلخ، حتت ر: 

 .6/308، 6316الُكنى من الرجال، حرف النون، ر:  "أسد الغابة"ترمجته:  انظر (5)
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«!راً هم   كبعد   ون ألحد  كي الو ،ة  ورا الّس هق  فأصد  
 .خمترصاً  (3)بن منصور سعيدُ  (2)هروا (1)

ن شهد    !فحسبه ،عليه أو شهد   يمةُ له خز   م 

  (6)يوالطحاو (5)سائيالن  و (4)دودا أبو ىرو :١٨ احلدي 

 

                                                 

خّص  ما 2الفصل  والصائص، يف املعجزات 4املقصد  "رشح الزرقان عىل املواه "انظر:  (1)

 .عن أيب النعامن األزدي ،7/356 خصائص الفضائل، 4، القسم به 

 النعامن األزدي. عرفجة الفاييش، عن أيب أيببطريق  ،2/176، 642كتاب الفرائض، ر:  "السنن"أي: يف  (2)

 .5/31٩ "هدية العارفنی"انظر ترمجته:  (3)

 ،3607 باب إذا علم احلاكم صدق شهادة الواحد ...إلخ، ر: كتاب القضاء، "السنن"أي: يف  (4)

 بي النّ أنّ  بي ثه وهو من أصحاب النّه حدّ عمّ  يمة، أنّ عامرة بن خز   عمّ  عن، 518صـ

امليش  اهلل  ه، فأسع رسوُل فرس   ه ثمن  ليقضي    من أعرايب، فاستتبعه النبيُّ  بتاع فرساً ا

 النبي   يشعرون أنّ  يعرتضون األعرايب، فيساومونه بالفرس وال رجال   فطفق  وأبطأ األعرايب، 

   اهلل  رسول   ه، فنادى األعرايبُّ ابتاع ؟ فقام هبعتُ  إاّل هذا الفرس و مبتاعاً  كنت   فقال: إن

فقال األعرايب: ال، واهلل « ه منك؟ليس قد ابتعتُ  أو  »األعرايب فقال:  حنی سمع نداء    النبيُّ 

، فقال شهيداً  مّ هلُ  :فطفق األعرايب يقول« ه منكبىل، قد ابتعتُ : » فقال النبيُّ  !كهبعتُ  ما

« تشهد؟ بم  »ال: يمة فقعىل خز    فأقبل النبيُّ ه، ك قد بايعت  يمة بن ثابت: أنا أشهد أنّ خز  

 نی.رجل   يمة بشهادة  خز   شهادة    النبيُّ فجعل  !اهلل رسول   فقال: بتصديقك يا

، 7اجلزء  ،4656 باب تسهيل يف ترك اإلشهاد عىل البيع، ر: كتاب البيوع، "السنن"أي: يف  (5)

 ه.عمّ  عن عن عامرة بن خزيمة، 323، 322صـ

عان اآلثار"أي: يف  (6)  باب القضاء باليمنی مع الشاهد، ء والشهادات،كتاب القضا "رشح م 

= 
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 .(4)يثابت األنصار يمة بنخز   بن ةعامر (3)عن عمّ  (2)ةيمخز   وابنُ  (1)هماج وابنُ 

 ،(6)"هتارخی" يف ُي والبخار ،(5)"ُمسنده" يف ةيبش   أيب بنُ ا ىرو :١٩ احلدي 

 عن  ،(٩)"بیكال" يف انُ والطرب   ،(8)"هصحيح" يف ةيمخز   وابنُ  (7)"هسندمُ " يف عىلي وأبو

                                                 

= 

 .هعمّ  عن عامرة بن خزيمة األنصاري عن، 436، 3/435 ،5٩73 ر:

 .مل نعثر عىل هذه الرواية (1)

 .خزيمة ، نقاًل عن ابن262صـ ،602 حرف الشنی املعجمة، ر: "املقاصد احلسنة"انظر:  (2)

 .4/12٩ ،3807، ر: باب العنی وامليم "أسد الغابة"انظر ترمجته:  (3)

 .6/20 ،4٩٩5حرف العنی، من اسمه عامرة، ر:  "هتذي  التهذي "انظر ترمجته:  (4)

 .1/37، 1٩، ر: مسند خزيمة بن ثابت "يبةابن أيب ش   مسند" (5)

 .عامرة بن خزيمة عن أبيه عن، 87، 1/86 ،238املحمدون، ر:  "التاريخ الكبی" (6)

سند أنس بن مُ   ،عن أنس  فيه بل وجدناه ،يمة نفسهعن خز   "سند أيب يعىلمُ "مل نجد يف  (7)

من األنصار األوس والزرج،  افتخر احليانُ »عن أنس قال: ، 3/32، 2٩55مالك، ر: 

 سعدُ  :محنالرّ  له عرُش  ن اهتزّ ا م  اه ، ومنّبن الرّ  حنظلةُ  :املالئكة ا غسيُل : منّفقالت األوُس 

ه ن أجيزت شهادتُ ا م  ح، ومنّبن ثابت بن أيب األقل   صمُ عا :برن محته الدّ ا م  عاذ، ومنّبن مُ 

 .«زيمة بن ثابتُخ  :نیرجل   بشهادة  

خّص  ما 2الفصل  يف املعجزات والصائص، 4املقصد  "رشح الزرقان عىل املواه "انظر:  (8)

 خزيمة. ، نقاًل عن ابن7/347 خصائص الفضائل، 4، القسم به 

، 4/87 ،3730خزيمة، عامرة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه، ر: باب من اسمه  "املعجم الكبی" (٩)

 عامرة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه. عن
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 .هنفس (1)ةيمخز  

 النبي   أنّ  :(3)نعامن بن بشی الن ع (2)ةبن أسام احلارُث روى  :٢٠ احلدي 

 ر ه وينإاّل  من مسلم   فام يأيت ،ود  هوطل  الشُّ  فجحد البيع   ،من أعرايب   ساً فر   اشرتى

 ؛ هد لهيش ن الكول- اً  حقّ يكن يقول إاّل  مل  النبي   إنّ  !يلكو  ويقول:  األعرايب  

ومراجعة األعرايب وهو  بي فاستمع ملراجعة النّ  يمةُ ى جاء خز  حتّ  -هنيعاي   مل هألنّ 

 فأقبل   ،هك قد بايعت  د أنّ : أنا أشه  يمةُ فقال خز   !كايعتُ  قد بيشهد لك أّن  شهيداً  مّ يقول: هلُ 

 (4).!هللا رسول   يا كبتصديق :يف األّول قالف «تشهد؟ م  ب  »يمة فقال: عىل خز    النبيُّ 

 (5).!اً  حقّ تقول إاّل  ال كأنّ  وعلمُت  ،هب بام جئت   كقتُ صدّ  :الثدّن يفو

                                                 

 .2/170، 1446باب الاء والزاي، ر:  "أسد الغابة"انظر ترمجته:  (1)

اب املناق . باب فضل خزيمة كتللهيثمي،  "احلارث مسندبغية الباحث عن زوائد " يف:أي (2)

 عن النعامن بن بشی األنصاري.، 2/٩30، 1026، ر: بن ثابت 

 .311، 5/310، 5237باب النون والظاء والعنی، ر:  "أسد الغابة"انظر ترمجته:  (3)

باب إذا علم احلاكم صدق شهادة الواحد ...إلخ،  كتاب القضاء، "داود سنن أيب" (4)

د عىل باب تسهيل يف ترك اإلشها كتاب البيوع، "سنن الن سائي". و518صـ ،3607 ر:

عان اآلثار". و323، 322، صـ7اجلزء  ،4656 البيع، ر: كتاب القضاء  "رشح م 

 .436، 3/435 ،5٩73 باب القضاء باليمنی مع الشاهد، ر: والشهادات،

 .4/87 ،3730اب من اسمه خزيمة، عامرة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه، ر: ب "املعجم الكبی" (5)
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 .(1)!األعرايب عىل كقُ أال أصد   ،ءامخرب الّس  عىل كقأنا أصد   :الثدل  يفو

 هل د  هن شم  »األبد، وقال:  نی إىلشهادة رجل  ب هادت  هش بأن جعل    اهلل رسوُل  هفجزا

 .(2)«!هفحسبُ  ،هعلي د  هأو ش ةُ يمخز  

 يف ورد   عام   من حكم   ة  يمخز   ىاستثن    النبي   أنّ  :األحاديث هذثبت هبف

 م  ﴿ :هو قولهو ،القرآن
ل  د  ي  ع  ُدوا ذ و  ه  أ ش   .[2﴾ ]الطالق: نُكم  و 

وم املصطفى  اتاختيدر  يف كّفدرة الص 

 بيالنّ  عند قال: بينام نحن جلوس    ةريره عن أيب ةُ الستّ  ىرو :٢١احلدي  

 عىل قال: وقعُت  «؟كل   ما»، قال: ُت كلههلل! ا رسول   فقال: يا رجل   هجاء إذ 

ل هف» ال، قال: قال: «ا؟هقعت  تُ  ةً ل جتد رقبه»: هلل ا ، فقال رسوُل نا صائم  أو امرأيت

 «؟يناً كنی مسست   طعام  إ ل جتدهف»قال: ال، فقال:  «نی؟ين متتابع  ر  هش تصوم   تستطيع أن

 ا متر  هفي ق  بعر  النبيُّ  يت  أ كلفبينا نحن ذ ، بيالنّ عند  ث  كقال: ال، قال: فم

فقال  «!هّدق با فتصذه ذُخ »فقال: أنا، قال:  «ائل؟ين الّس أ»قال:  -ُل ت  ك  : امل  والعرُق -

                                                 

اق ، باب فضل خزيمة بن ثابت كتاب املن للهيثمي، "حلارثبغية الباحث عن زوائد مسند ا" (1)

 :2/٩30، 1026، ر. 

 ،3730باب من اسمه خزيمة، عامرة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه، ر:  "املعجم الكبی" (2)

 .87، 1/86 ،238املحمدون، ر:  "التاريخ الكبی". و4/87
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 بيت   ُل هأ -نیيريد احلرت  -ا هيبنی البت   ما !هللا؟ فوهللا رسول   يا ير منّ فق  أ عىل: جُل الرّ 

 .(1)«!كل  هأ همأطع  »قال:  ثمّ  ،هنيابُ أ بدت   حّتى  النبيُّ  ك  ، فضحيل بيت  هر من أفق  أ

من  جُل الرّ  ي  عطأُ  !ةارفّ كال هذهمثل  منكم أحد   ل سمعه ا املسلمون!هّي أ

 هذههلل! وا !ةً ارفّ كذا هوحيس   ،هلُ هو وأه يأكل هل ،من متر بعاً ين ورُ منو   نّبيال ةحرض

 هذهجل! أأجل  ،ةً نعم ة  ل العقوبتبد   ة  رمح ةُ حرض هلل ا رسول   حممد   ةُ حرض

 ئنیسيم املُ ر  كحيث يُ  ىربكُ ال ةالفال ةُ حرض ،وفنیهلللم   لجأ  م   يه التي ةُ احلرض

 م  ﴿: تعاىل هللُم يقول اهفيو ،ناتس  م باحل  هتئال سيّ يبدتب
ي ئ اهت  ُل اهللُ س  ك  ُيب د 

ئ  ل  ُأو  ف 

ن ات   س   هللُا ىد  ه كلذل ؛نات  س  ح   بائر  كجتعل ال  همن ة  نظرف، [70 ﴾ ]الفرقان:ح 

آُؤوك  ﴿فقال:  ،هباب   ىلإنی ك  النی اهلائ  نی الطّ اآلثم   ُهم  ج  ُم  إ ذ ظ ل ُموا  أ نُفس  و  أ هن  ل   ﴾و 

 .!العاملنی رّب هلل  واحلمد ،[64 لنساء:...اآلية ]ا

                                                 

، 1٩36إلخ، ر: ... ع يف رمضانباب إذا جام ،كتاب الصوم "صحيحال"يف  البخاريأخرجه ( 1)

 باب تغليظ حتريم اجلامع يف هنار ،كتاب الصيام "صحيحال"يف  مسلمأخرجه و .311صـ

كتاب  "سننال"يف  داود أبوأخرجه و .453ـ، ص25٩5إلخ، ر: رمضان عىل الصائم ...

ن أتى أهل ه يف رمضان، ر:  يف  الرتمذيوأخرجه  .347، صـ23٩0الصيام، باب كّفارة م 

]قال  .183صـ، 724، ر: يف رمضانارة الفطر جاء يف كفّ  باب ما ،الصوم أبواب  "سننال"

 السنن"أخرجه الن سائي يف و ."صحيح حسن   هريرة حديث   أيب حديُث " أبو عيسى[:

، 3105 ، ر:هريرة فيه ذكر اختالف ألفاظ الناقلنی لرب أيبكت  الصيام،  "الكربى

يومًا  ارة من أفطرباب ما جاء يف كفّ  ،الصيامكتاب  "سننال"يف  ابن ماجهأخرجه و .3/313

 .281ـ، ص1671، ر: من رمضان
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 يفو، (1) ةديقمننی الّص ؤامل مّ أعن  "صحيح مسلم" يفونفس املعنى 

 .بن عمر هلل ا عن عبد انللطرب   (3)"طوس  املعجم األ"و (2)"ارسند البزّ مُ "

 :قال -هه  وج تعاىل هللُا مرّ ك- عل عن املوىل (4)"يطنالدارقُ " يفو :٢٢ احلدي 

: قال  (6)"ةداياهل" يفو .(5)«كعن هللُر افّ كفقد  ،كيالُ وع   نت  أ هل  كُ »:  النبيُّ  قال

 .(7)«!كبعد   حداً أزئ جيوال  ،كئزجُي  كيالُ وع   نت  أ ل  كُ »

                                                 

إلخ، ... باب تغليظ حتريم اجلامع يف هنار رمضان ،كتاب الصيام "صحيحال"أخرجه مسلم يف ( 1)

فقال:  اهلل  إىل رسول ا قالت: جاء رجل  أهّن  عن عائشة ، 454ـ، ص2601ر: 

ق تصد  »، قال: امرأيت يف رمضان هناراً  قال: وطئُت « مل  »: اهلل  احرتقت، قال رسول

اهلل  ه رسوُل ، فجاءه عرقان فيهام طعام، فأمر  جيلس   عندي يشء، فأمره أن قال: ما« !قتصد  

 به. يتصدق   أن 

يد هكذا: مسند أيب هريرة، مح   فيه بل وجدناه ،عبد اهلل بن عمر نع"ارمسند البزّ " جد يف نمل  (2)

 .عن أيب هريرة، 14/365، 7072وف عن أيب هريرة، ر: محن بن ع  بن عبد الر

 عمر. عن ابن، 6/111، 8184، ر: من اسمه موسى "املعجم األوسط" (3)

 . ه285، املتوّف سنة الدارقطنيعل بن عمر  احلسن لإلمام احلّجة أيب "سننال"أي: ( 4)

 .(2/48 "كشف الظنون")

،  2370باب طلوع الشمس بعد اإلفطار، ر:  ،ب الصيامكتا "سننال"أخرجه الدارقطني يف ( 5)

 .طال   عن عل بن أيب، 265، 2/264

يف الفروع: لشيخ اإلسالم برهان الّدين عل بن أيب بكر  "اهلداية رشح بداية املبتدي"أي: ( 6)

 .(2/816 "كشف الظنون")                  ه.5٩3رغينان احلنفي، املتوّف سنة امل  

 .150، صـ1اجلزء  يوج  القضاء والكفارة، باب ما ،كتاب الصوم "دايةاهل" (7)
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 اذهان كام نّ إ": يالتابع ريهاب الزُّ همام ابن ش  عن اإل "دودا يبأسنن " يفو

 اإلمامُ  هدّ وع .(1)"فیكمن الت بد   هن لكي مل ،اليوم   كفعل ذل رجالً  نّ أولو  ،ةً خاّص  هل ةً رخص

 .رخ  أُ  ه  جواحلديث وُ  يفو ،(2)ةوركمن الصائص املذ ،هوغیُ  يوطيين السُّ جالل الدّ 

 يف اُحرمة الّرضدعة املصطفى  اتاختيدر

 (3)"هابن ماج"و "سائيالن  سنن "و "صحيح مسلم" يف :٢٣ احلدي 

  ةديقمننی الّص ؤامل مّ أ نّ أ : (5)ةمسل   مّ أعن زين  بنت  ( 4)"محدأمام سند اإلمُ "و

يدخل  -يفةوىل أيب حذ  م  - (7)ساملاً  إنّ  !اهلل رسول   يفة قالت: ياحذ   أيب (6)امرأة   إنّ  :قالت

                                                 

، 347صـ، 23٩14ارة من أتى أهله يف رمضان، ر: باب كفّ  ،كتاب الصيام "داود سنن أيب" (1)

 لو أنّ فرخصًة له خاّصًة،  اإّنام كان هذو"عن الزهري هبذا احلديث بمعناه، زاد الزهري: 

 ."له بد  من التكفی يكن مل ،رجاًل فعل ذلك اليوم  

عن  يف الصائص التي اختص هبا 2الباب  "أنموذج اللبي  يف خصائص احلبي "انظر:  (2)

 .205، صـ4الفصل  ... إلخ، أمته 

 عن عائشة.، 325ـ، ص1٩43باب رضاع الكبی، ر:  ،حاب النكاكت "سننال"أي: يف  (3)

 عائشة.، عن 532، ٩/531، 25470، ر: مسند السّيدة عائشة  "سندامل"أي: يف ( 4)

أعالم  سی". و133، 7/132، 6٩66النساء، حرف الزاي، ر:  "الغابة سدأ" انظر ترمجتها: (5)

 .4/105سلمة،  زين  بنت أيب-400ر:  "النبالء

 .155، 7/154، 7027النساء، حرف السنی، ر:  "الغابة سدأ"انظر ترمجتها:  (6)

 .384-2/382، 18٩2لسنی مع األلف، ر: باب ا "الغابة سدأ"انظر ترمجته:  (7)
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ى يه حتّ أرضع  : »اهلل  منه يشء، فقال رسوُل  (1)يفةحذ   ، ويف نفس أيبوهو رجل   عل  

وُج النّبي  وقالت أمُّ  .(2)«عليك يدخل    رات:ه  زواج املطاأل سائرُ غُیها و سل مة ز 

 ..إلخ.. (3)خاّصًة لسامل    اهلل رّخصها رسوُل  رخصةً  ! ما نرى هذه إاّل واهلل

 (6)محنالرّ  بنت عبد ةبطريق عمر (5)مُ كااحلو (4)سعد وروی ابنُ  :٢٤ احلدي 

وىل م  - ساملاً  اهلل  لرسول يفة بن عتبة ذكرت  حذ   أيب امرأة   أنّ  :ذا املعنیه

 ه ، وهو رجل  ه فأرضعت  ترضع   أن اهلل  ها رسوُل فأمر   ،ه عليهاودخول   -يفةحذ   أيب

 .بدراً  شهد   بعدما كبی  

 ...؟! ةرأاملمن  الشابُّ  ضع  تير أن متی حيّل  :ال  وّ أ

                                                 

 .6/68، 5807 الكنى من الرجال، حرف احلاء، ر: "الغابة سدأ"انظر ترمجته:  (1)

 عائشة. عن، 618ـ، ص3603رضاعة الكبی، ر:  باب ،كتاب الرضاع "صحيحال"أخرجه مسلم يف ( 2)

أّم  عن، 105ـص، 6اجلزء ، 3322باب رضاع الكبی، ر:  ،كتاب النكاح "سننال"أي: يف ( 3)

 .سل مة زوج النّبي 

-4210 تسمية النساء املسلامت املبايعات من قريش ...إلخ، حتت ر: "الطبقات الكربى"أي: يف  (4)

 .عمرة بنت عبد الرمحن عن، 6/1٩٩،  سهلة بنت سهيل

 ،5002، ر: ذكر مناق  سامل موىل أيب حذيفة  ،كتاب معرفة الصحابة "كاملستدر  "أي: يف ( 5)

. "خیرجاه عىل رشط مسلم، ومل صحيح  " . ]قال احلاكم[:عن عائشة، 1870، 5/186٩

 ."رشط مسلمعىل " :الذهبي[ قال]

 .4/608، عمرة-702 ر:  "سی أعالم النبالء" انظر ترمجته: (6)
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  النبي  ن كول ...! ةضاعمن الرّ  هلا ابناً  كن بذلكي مل رضع   لووحّتى  ثدنيد :

 .ضاعةبنًا هلا من الرّ ه ا، وجعل  امكاألح هذهمن  ساملاً  ىاستثن

 يف احكم ُلبس احلرير املصطفى  اتاختيدر

بن  بیللزّ   ص النبيُّ رّخ » قال: س ن  عن أ روى السّتةُ  :٢٥ احلدي 

وف محنالرّ  وعبد العوام  .(1)«هبام ة  بس احلرير، حلكّ يف لُ  بن ع 

 رسول اهلل إاّل هو وعيل يف مسجد نب  جي أن حیّل ألاحد   ال

 قال :سعيد  يبأعن  (4)يقهيوالب   (3)عىلي وأبو (2)يلرتمذا روى :٢٦ احلدي 

                                                 

، من احلرير للحّكة ص للرجاليرّخ  باب ما ،كتاب اللباس "صحيحال"يف  البخاريأخرجه ( 1)

باب إباحة  والزينة، كتاب اللباس "صحيحال"يف  مسلمأخرجه و .102٩صـ، 583٩ر: 

يف  داود أبوأخرجه و .٩30ـ، ص5431، ر: إذا كان به حّكة أو نحوهابس احلرير للرجل لُ 

 الرتمذيأخرجه و .572ـ، ص4056باب يف لبس احلرير لعذر، ر:  ،كتاب اللباس "سننال"

، 1722خصة[ يف ُلبس احلرير يف احلرب، ر: أبواب اللباس، باب ما جاء ]يف الر "السنن"يف 

 "السنن"يف  الن سائيوأخرجه  ."صحيح حسن   هذا حديث  ": . ]قال أبو عيسى[412صـ

 ماجه ابنوأخرجه  .213، صـ8، اجلزء 5320كتاب الزينة، باب الرخصة يف لبس احلرير، ر: 

 .611ـ، ص35٩2س احلرير، ر: بباب من رخص له يف ل ،كتاب اللباس "سننال"يف 

]حديث غري : ال حيّل ألحد أن جين  ...إلخ[، باب  ،املناق  أبواب "السنن"أي: يف ( 2)

 سعيد. عن أيب، 848صـ، 3727 ر:

 سعيد. عن أيب، 1/335، 1034، ر: من مسند أيب سعيد الدري "سندامل"أي: يف ( 3)

 .سعيد  عن أيب، 7/66، باب دخوله املسجد جنباً  ،كتاب النكاح "السنن"أي: يف ( 4)
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 حيّل  ! العل يا»: -ريمكال ههوج تعاىل اهللم رّ ك- عل مننی املوىلؤامل ألمی  النبيُّ 

 ."نحس   ذا حديث  ه": يقال الرتمذ «كوغیُ  يذا املسجد غی  ه يف ن   جُي  نأ حد  أل

 من خواّص سّيدند عيل صدلخ   ثالُث 

قال : قال  ةريره يبأعن  "كاملستدر  " يف مُ كاحلا روى :٢٧ احلدي 

 ألن ،صالطال  ثالث خ   بن أيب علُ  عطي  : لقد أُ املؤمننی عمر الفاروق  أمیُ 

أموال  عم أعزُّ النّ  ومحرُ - مع  الن   ر  مُح   ىعط  أُ  من أن إيل   منها أحّ   يل خصلة   تكون  

اهلل  رسول بنت   ه فاطمة  ُج تزوّ  (1)» املؤمننی؟ قال: أمی   يا نّ قيل: وما هُ  -العرب

 ،(2)  اهلل  مع رسول كناه املسجد  وُس  أي: مكث  يف  له له فيه ما حيّل  حيّل(

 .(1)«يربخ   يوم   يةُ اوالر (3)املسجد ُجنبًا( 

 أهل بيت النّبي من خواّص 

 ،(2)"ننالسُّ " يف يقهيوالب   ،"بیكاملعجم ال" يف انالطرب   وروى :٢٨ احلدي 

 :قال هلل ا رسول   أنّ  : ةمسل   مّ أاملؤمننی  مّ أعن  (3)"التاريخ" يفر كعسا وابنُ 

                                                 

ك"أخرجه احلاكم يف  (1) ، 4632 ، ر:كتاب معرفة الصحابة، ذكر إسالم أمی املؤمننی عل  "املستدر 

 تكون   نأل   ،صالطال  ثالث خ   بن أيب علُ  عطي  : لقد أُ قال بن الطاب  عن عمرُ ، 5/1742

 ه فاطمة  ُج تزوّ »املؤمننی؟ قال:  ی  أم يا نّ قيل: وما هُ  ،عمالن  محر   يأعط من أن إيل   منها أح ُّ  يل خصلة  

 «يربخ   يوم   يةُ اله، والر له فيه ما حيّل  حيّل  اهلل  مع رسول كناه املسجد  ، وُس اهلل  بنت رسول

 ."خیرجاه اإلسناد ومل صحيُح  هذا حديث  " ]قال احلاكم[:

 .مة سل   عن أمّ ، 7/65باب دخوله املسجد جنبا،  ،كتاب النكاح "السنن الكربى" (2)

 احلسنی بن عل بن أيب طال  ...إلخ،-1566حرف احلاء، حتت ر:  "مشقتاريخ د  " (3)

= 
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بنت  ةوفاطم هزواجأو  يب للنّ اّل إ ،حلائض وال ن   جلُ  حيّل  ذا املسجد اله نّ إ !الأ»

 .انالطرب   ةُ رواي هذه (1)«!واتضلّ  نأم كل نُت ال بيّ أ ،وعل   حممد  

 ليف ُلبس الذهب للّرج املصطفى  اتاختيدر

  النبيُّ  اناهن» :ب اء بن عاز  عن الرب   "نیحيح  الّص " يف :٢٩ احلدي 

وروی  .   همن ذ   اً يلبس خامت هنفُس  ان الرباءُ ك كومع ذل (2)« ه  عن خاتم الذ  

                                                 

= 

 مة.سل   عن أمّ ، 14/166

ان يف  (1) ، 883، ر: ما أسندت أّم سل مة، جّسة عن أّم سلمة "الكبی املعجم"أخرجه الطرب 

 مة.سل   أمّ  عن، 374، 23/373

 عن، 1032، صـ5863خواتيم الذه ، ر:  باب ،كتاب اللباس "صحيحال"يف  البخاريأخرجه ( 2)

أو قال: حلقة -عن سبع: هنانا عن خاتم الذه    هنانا النبيُّ »يقول:  الرباء بن عازب 

نا بسبع: وأمر   ،وعن احلرير، واإلستربق، والديباج، وامليثرة احلمراء، والقس، وآنية الفضة -الذه 

الم، وإجابة الداعي، وإبرار املقسم، الّس  وردّ  باع اجلنائز، وتشميت العاطس،بعيادة املريض، واتّ 

حتريم استعامل إناء كتاب اللباس والزينة، باب  "الصحيح"يف  مسلموأخرجه  .«ونرص املظلوم

 الرباء بن عازب. عن، ٩23ـ، ص5388 إلخ، ر:... الذه 
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 .(2)"   همن ذ الرباء خامتاً  عىل يُت أر": (1)إسحاق يبأعن  صحيح   بسند   ةيبش   يبأ ابنُ 

 .(4)قإسحا يبأعن  (3)ةعبعن ُش  "تاجلعديا" يف يوغ  الب   هنحو   ىورو

ثنا  ،(6)جاءر   أبوثنا  ،(5)نمحالرّ  عبد أبوثنا حدّ  :"سنداملُ " يفمحد أمام اإلأخرج و

يقولون له:  اُس ، وكان النّ من ذه    عىل الرباء خامتاً  رأيُت  :قال (7)كلحممد بن ما

  
 اهلل  عند رسول: بينا نحن فقال الرباءُ  ؟ ى عنه النبيُّ م بالذه  وقد هن  ختتّ  مل 

، فرفع هذا الاتمُ  ى بقي  مها حتّ : فقّس قال ،ثّي ر  ي وُخ ب  س  مها يقس   يه غنيمة  وبنی يد  

ه طرف   رفع   خفض، ثمّ  ه فنظر إليهم ثمّ طرف   رفع   خفض، ثمّ  ه فنظر إىل أصحابه ثمّ طرف  

عىل  قبض  ف يه، فأخذ الاتم  بنی يد   ى قعدُت ه حتّ فجئتُ « !راءأي ب  »قال:  فنظر إليهم ثمّ 

                                                 

 .174-6/172، 5236 حرف العنی، من اسمه عمرو، ر: "هتذي  التهذي "انظر ترمجته:  (1)

يبة يف  أخرجه ابن أيب( 2) ، 8/280، 25660، ر: ، من رّخص فيهكتاب اللباس "فاملصن "ش 

 ."من ذه  عىل الرباء خامتاً  رأيُت "إسحاق، قال:  عن أيب

 .633 -3/628، 2867 حرف الشنی: من اسمه شعبة، ر: "هتذي  التهذي "انظر ترمجته:  (3)

 .هذه الروايةرعىل ثعن مل (4)

 .542، 4/541، 3814 ، ر:اهلل عبدمن اسمه  عنی،حرف ال "هتذي  التهذي ": انظر ترمجته (5)

 .524، 4/523، 3783 ، ر:اهلل عبدمن اسمه  عنی،حرف ال "هتذي  التهذي "انظر ترمجته:  (6)

 .7/3٩٩، 6512 ، ر:حممدمن اسمه  يم،حرف امل "هتذي  التهذي "انظر ترمجته:  (7)
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يقول: كيف  قال: وكان الرباءُ « !هورسولُ  ما كساك اهللُ ذ البس  ُخ »قال:  وعي ثمّ رُس كُ 

 .(1)«!هورسولُ  ما كساك اهللُ البس  : »اهلل  قال رسوُل  ما أضع   تأمرون أن

 للّرجل يف ُلبس السوار املصطفى  اتاختيدر

قال  النبي   نّ ن: أحس   بسند   يقهيب  لل "ةدالئل النبوّ " يفو :٣٠ احلدي 

د هع يففارس   فتحت  لاّم ف «!؟ىّس  ك   يوار  س   ذا لبست  إ كيف ب  ك»: (2)ةلّساق

 هساك ،هيلد   هوتاُج  هی ونطاقُ ّس  ك   يوار  وأحرض س   مننی الفاروق ؤامل أمی

ام هبسل   الذيهلل  احلمد !ربكأهلل : افقال كيارفع يد  »: له ا وقالهايّ إمننی ؤامل میُ أ

 .(4)«(3)عرايباأل ة  ام ساقهس  لب  أو زمُ ر  هُ ی بن ّس  ك  

                                                 

، 6/427، 18625 ب، ر:زحديث الرباء بن عا ،مسند الكوفينی "دسنامل"أخرجه اإلمام أمحد يف ( 1)

 ختتم بالذه  وقد هنى عنه النبيُّ  يقولون له: مل اُس من ذه ، وكان النّ  عىل الرباء خامتاً  عن، 428

اهلل  ، فقال الرباء: بينا نحن عند رسول   قال:  ،مها سبي وخرثييقس   يه غنيمة  وبنی يد

ه فنظر إليهم طرف   رفع   خفض، ثمّ  إىل أصحابه ثمّ  ه فنظر  لاتم، فرفع طرف  هذا ا ى بقي  مها حتّ فقّس 

 يه، فأخذ الاتم  بنی يد   ى قعدُت ه حتّ فجئتُ « !راءأي ب  »قال:  ه فنظر إليهم ثمّ طرف   رفع   خفض، ثمّ  ثمّ 

 يقول: كيف قال: وكان الرباءُ « !هورسولُ  ما كساك اهللُ ذ البس  ُخ »قال:  عىل كرسوعي ثمّ  فقبض  

 «.!هورسولُ  ما كساك اهللُ  البس  : »اهلل  قال رسوُل  ما أضع   تأمرون أن

 .414-2/412، 1٩55 ر: باب السنی والراء، "أسد الغابة"انظر ترمجته:  (2)

 .2/581، ٩16حرف السنی، باب الّساقة، حتت ر:  "االستيعاب" (3)

د  اهللُ : باب قول اهلل ..إلخ، بالكوائن بعده . مجاع أبواب إخبار النبي  "دالئل النبوة" (4) ع  ﴿و 

﴾  ات 
احل  ُلوا الص 

م  ع  نُكم  و 
نُوا م  ين  آم 

ذ   هامام ألبس  : وإنّ افعيقال الّش  :326، 6/325، ...اآلية ال 

= 
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ام نّ إ هألنّ  ؛و حرامه  وه  الذ   ذا استعامُل ه يفليس " :الزرقان ةُ مقال العاّل 

ام هفنزع   همرأ هنّ أ يرو هنّ إف ؛اهيقر   نأمن غی  سول الرّ  ةحتقيقًا ملعجز هفعل  

 ـ.ها (1)"استعامالً  يعدّ  ذا اله ومثُل  ،ةالغنيم يفام هوجعل  

 يوار  يلبس س   هنّ أب  هخبارُ إ ةُ ام املعجزنّ إ !نأبی الشكفاضل هلل ا كرمح دول:أ

ضح ، فالوااللبُث  ةمن رشط احلرمو ،بسللُّ ا هو ام احلرامنّ وإ ،هبسبلُ  ام حتقيقاً نّ إف ،یّس  ك  

احلديث  يفن كي ومل ،ةاقلُّس   بيالنّ من  وختصيص   ذا ترخيص  ه نّ أمن  هليإ جنحُت  ما

 .اهرد  ا م  هرد   ثمّ  ،احلديُث  هليإ أرشد   املؤمننی ما میُ أففعل  ،كالتملي عىل يدّل  ما

 ي بعدهت  من أمّ  ألاحد   حتّل  وال ،يي وكنيت  اسم   ابن ك دد نحلُت 

وقع بنی عل ": (2)وريعن املنذر الث   "سعد طبقات ابن" يفو :٣١ احلدي 

 (3)يت  ه وكن  باسم اهلل، سّميت   رأتك عىل رسولكجُ  فقال له طلحة: ال وطلحة كالم  

                                                 

= 

  ي  وار  ست س  ك قد لب ب  كأّن » :يهقال لّساقة ونظر إىل ذراع    النبي   ألنّ  ؛ساقةً 
 .«ّسىك 

يف  3الفصل  لذوي األمراض ...إلخ، يف طبه  8املقصد  "اه رشح الزرقان عىل املو" (1)

 .10/130، باألنباء املغّيبات انبائه 

 .6/3٩1، 6546 ذكر من نس  إىل قبيلته، ر: الكنى من الرجال، "أسد الغابة"انظر ترمجته:  (2)

ث الدهلوي يف  ( قال الشيخ املحّقق عبد3) هذه املسألة  : للعلامء يف"أشعة اللمعات"احلّق املحد 

بل يستح ، والتكنّي  باسمه  أّنه جيوز التسميةُ  :أقوال، والقول الّصواب من هذه األقوال

، ولو بعد زمنه  بنی  ، واملنع من ذلك يف زمنه كان أشّد وأقوى، وكذلك اجلمعُ بُكنيته ممنوع 

 جيز لغیه ملكان خمصوصًا به، و صنعه عل املرتىض  ممنوع  باأل وىل، وما اسمه وُكنيته 

[ اهـ. لكن ملتقطاً  4/48الفصل األّول،  ،باب األسامی ،كتاب األدب "أشعة اللمعات"]

= 
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من  : إّن اجلريء  فقال عل   ،ته بعدهمن أمّ  هام أحد  جيمع   اهلل أن ى رسوُل يته، وقد هن  بكن

قال  ،من قريش النًا لنفر  النًا وفُ فُ  فادعُ  !النفُ  يا جرتأ عىل اهلل وعىل رسوله، اذه   ا

د لك ل  وه سيُ إنّ » :قال اهلل  رسول   ن؟ قالوا: نشهد أنّ تشهدو م  فجاؤوا فقال: ب  

 .(1)«ي بعدهت  من أمّ  ألحد   حتّل  وال ،يي وكنيت  ه اسم  فقد نحلتُ  ،ي غالم  بعد  

 هيسم  أ كبعد   ولد   يل لدوُ  نإ !هللا رسول يا :: قلُت -ههوج تعاىلهلل م ارّ ك-  علاملوىل قال

 (3)محدأ رواه .(2)"لعل   هلل ا من رسول ةً خصرانت كف .«نعم» :فقال ؟كنيتكُ ب هين  كأو كباسم

                                                 

= 

ن كان اسمه حممدًا ال": ([1/404 "كشف الظنون"]انظر ترمجته: ) "التنوير"يف  بأس  بأن  م 

[، 5/268فصل يف البيع،  ،كتاب احلظر واإلباحة "تنوير األبصار"اهـ ] "القاسم أبا ىيكنّ

حمتّجًا بفعل عل  ،بنسخ النهي ([3/284 "إيضاح املكنون"]انظر ترمجته: ) "الدرّ "وعلّله يف 

 ["5/268فصل يف البيع،  ،كتاب احلظر واإلباحة "الدر املختار.] 

 ذلك كان رخصًة من النّبي  أنّ  ،مع نّص احلديث نفسه وكيف يفيد النسُخ  أدول:

يرخص فيه غرابة  حيتاج إىل زيادة حترير  ال ، واملرامُ كام سيأيت -تعاىل وجهههلل كّرم ا-لعل  

 .تعاىل أعلم. منه ]أي: من اإلمام أمحد رضا[هلل املقام، وا

ومن هذه الطبقة ممن روي عن  ،الطبقة األوىل من أهل املدينة من التابعنی "یالطبقات الكب" (1)

 .مد ابن احلنفيةحم عن .7/٩3حممد ابن احلنفية،  -67٩2حتت ر: إلخ، عثامن وعل ...

ومن هذه الطبقة ممن روي عن  الطبقة األوىل من أهل املدينة من التابعنی، "ىالطبقات الكرب" (2)

 .ملتقطاً  32٩، 3/328، 677عثامن وعل ...إلخ، حتت ر: 

 .1/204، 730ومن مسند عل بن أيب طال ، ر:  "سندامل"أي: يف ( 3)
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 (5)يوالطحاو ،(4)"ىنكُ ال" يفم كواحلا (3)عىلبو يأو ،(2)حوصحّ  يوالرتمذ (1)دوو دابأو

 . هعن (8)"ةاملختار" يف والضياءُ  ،(7)"ننالسُّ " يف يقهيوالب   ،(6)"كاملستدر  " يفم كواحلا

 يف غيدب سّيدند عثامن يوم  بدر املصطفى  اتاختيدر

هلل ا عن عبد (10)"هسندمُ " يفمحد أو (٩)يوالرتمذ يالبخار روى :٣٢ احلدي 

، فقال اهلل  رسول ه كانت عنده أو حتته ابنةُ فإنّ  ؛بدر   يوم   عثامنُ   تغيّ  :قال مربن عُ 

                                                 

عن ، 700ـ، ص4٩67الرخصة يف اجلمع بينهام، ر: باب يف  ،كتاب األدب "سننال"أي: يف ( 1)

د بن  احلنفية. حمم 

وكنيته،   بية اجلمع بنی اسم النّ يباب ما جاء يف كراه ،األدب أبواب "السنن"أخرجه الرتمذي يف  (2)

 ."صحيححسن   هذا حديث  "]قال أبو عيسى[:  .طال  عن عل بن أيب، 63٩صـ، 2843ر: 

 عن عل.، 1/111، 303ر:  طال ، عل بن أيبمسند  "املسند"أي: يف ( 3)

 أمحد بن حممد بن حممد احلاكم، النيسابوري، الكرابيس. أليب: "نىكتاب األسامء والكُ " (4)

 .(2/342 "كشف الظنون")                    .ه388 سنة املتوّف 

 عن عل.، 4/160، 7082إلخ، ر: ... القاسم ى بأيبباب التكنّ  ،كتاب الكراهية "رشح معان اآلثار"أي: يف ( 5)

 هذا حديث  "]قال احلاكم[:  .عل تک، 7/275٩ ،7737، ر: كتاب األدب "كاملستدر  " (6)

 ."عىل رشط البخاري ومسلم" :الذهبي[وقال ] ."خیرجاه عىل رشط الشيخنی ومل صحيح  

 . ل ع عن، ٩/30٩إلخ، ... باب ما جاء من الرخصة ،كتاب الضحايا "السنن الكربى" (7)

 عل. عن، 2/343 ،721ر:  "الضياء املختارة" (8)

، 3706، ر: ثالث اعرتاضات اعرتض هبا املرصيباب  ،املناق  أبواب "السنن"أي: يف ( ٩)

 ."صحيح حسن   هذا حديث  ": . ]قال أبو عيسى[مرعُ  ابن عن، 844، 843صـ

 مر.بن عُ ا عن، 2/423، 5776اهلل بن عمر بن الطاب، ر:  مسند عبد "سندامل"أي: يف ( 10)
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عليها وكانت  خیلف   ه أنوأمر  « هوسهمُ  بدراً  شهد   رجل   لك أجرُ : »اهلل  له رسوُل 

ملن  م  هس ال همع أنّ  ،ةالصوصي هذهب  يالغن نا عثامنُ دُ سيّ  اختّص ف .(1)عليلةً 

 ،م  هبس هلل ا رسوُل  هل رضب  ف": ه أيضاً عن "دودا يبأسنن " يفو .ة  الغزو شهدي مل

 .(2)"هغیُ  غاب   حد  يرضب أل ومل

                                                 

بن  مناق  عثامنباب  ،بي كتاب فضائل أصحاب النّ "صحيحال"أخرجه البخاري يف ( 1)

قال: جاء  -هو ابن موه -عثامن ، بطريق 622صـ، 36٩٩، ر: عّفان أيب عمرو القريش 

ن هؤالء القوم؟ فقالوا هؤالء فقال: م   جلوساً  ، فرأى قوماً البيت   حّج ومن أهل مرص  رجل  

ك عن  سائلُ إّن  !عمر ابن   اهلل بن عمر، قال: يا ن الشيخ فيهم؟ قالوا: عبدُ ريش، قال: فم  ق

 
 
   عن بدر  ه تغيّ قال: تعلم أنّ  ،حد؟ قال: نعمأُ  يوم   فرّ  عثامن   ، هل تعلم أنّ عنه ثنيفحد   يشء

قال:   عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال: نعم، ه تغيّ يشهد؟ قال: نعم، قال: تعلم أنّ  ومل

له،  فا عنه وغفر  ع   اهلل  أنّ  حد، فأشهدُ أُ  ه يوم  ا فرارُ  لك، أمّ عمر: تعال أبنّی  قال: ابن !اهلل أكرب

اهلل  ، فقال له رسوُل وكانت مريضةً  اهلل  رسول ه كان حتته بنُت فإنّ  به عن بدر  ا تغيّ وأمّ 

« : ّالرضوان، فلو كان أحد  به عن بيعة ا تغيّ وأمّ  ،«هوسهمُ  بدراً  ممن شهد   رجل   لك أجرُ  إن 

الرضوان  وكانت بيعةُ  ،عثامن   اهلل  ه، فبعث رسوُل ه مكان  ة من عثامن لبعث  ببطن مكّ  أعز  

فرضب هبا عىل « عثامن هذه يدُ »منى: بيده اليُ  اهلل  ة، فقال رسوُل ذه  عثامن إىل مكّ  بعدما

 .!هبا اآلن معك اذه    :عمر فقال له ابنُ « هذه لعثامن»يده، فقال: 

، 2726إلخ، ر: ... باب يف من جاء بعد الغنيمة ،كتاب اجلهاد "سننال"داود يف  أخرجه أبو( 2)

ق يف انطل   عثامن   إنّ »فقال:  بدر   قام يعني يوم   اهلل  رسول   عمر قال: إنّ  عن ابن، 3٩6صـ

يرضب  بسهم، ومل اهلل  له رسوُل  فرضب  «  أبايع لهاهلل، وإّن  حاجة اهلل وحاجة رسول

 ه.غیُ  غاب   حد  أل
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 دايد العاّمليف ه   املصطفى  اتاختيدر

ه إىل حنی بعث   عاذ  ملُ   قال النبيُّ " :(1)"تاب الفتوحك" يف :٣٣ احلدي 

لك  بُت وقد طيّ  ،ينالد   ذي قد ركبك منوال ،ينك يف الد  الء  ب  قد عرفُت إّن » :اليمن

حنی رجع بثالثنی  فرجع  : (2)بن صخر قال عبيدُ  «!قبل  اف ي لك يشء  هد  فإن أُ  ،اهلدية  

سند مُ " فيف .ةعيمن الرّ  ةدياهل خذُ أم هم عليحير   ُل والعاّم  .(3)"له أهديت   رأساً 

 يفو (4)«اهلُّ ك ل حرام  اّم ايا العُ ده  » قال: النبي   أنّ  بن اليامن  ةيفعن حذ   "عىلي يبأ

                                                 

لسيف بن عمر األسدي التميمي البغدادي ُكويف األصل من أصحاب  :"كتاب الفتوح" (1)

 .(5/338 "هدية العارفنی")                 . ه200السی، تويّف ببغداد يف خالفة الرشيد سنة 

 .3/536، 3503باب العنی والباء، ر:  "أسد الغابة"انظر ترمجته:  (2)

 ،8055: ررف امليم، ذكر من اسمه معاذ، حتت ح "يف متييز الصحابة اإلصابةُ "انظر: ( 3)

وأخرجه ابن قانع يف  .ند لهبس "الفتوح"ذكر سيف يف و. "الفتوح"نقاًل عن  ،6/108

يم يف . وأخرجه أبو نع  2/184 باب العنی، عبيد بن صخر بن لوذان، "معجم الصحابة"

ه عىل اليمن مع ، بعث  بي ل النّ أحد عاّم  ،ن لوذانعبيد بن صخر بمن اسمه عبيد،  "املعرفة"

حرف امليم، ذكر  "التاريخ"وأخرجه ابن عساكر يف  .4/1٩06، 47٩2، ر: عاذ بن جبلمُ 

 .58/411 ، 7481عاذ، حتت ر: من اسمه مُ 

يف  3يف القضاء، الفصل  2باب حرف احلاء، كتاب اإلمارة من قسم األقوال، ال "كنز العامل"انظر: ( 4)

 .. ع عن حذيفة"هاكلُّ  ل حرام  هدايا العاّم " :يعىل أيب نقالً عن ،6/44، 15064ر: دية والرشوة، اهل
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: هلل ا قال رسوُل  : (2)ياعديد الّس مح   عن أيب (1)"يقهيسنن الب  "و "محدأسند مُ "

 .(3)«ل غلول  اّم دايا العُ ه  »

 املعدمالت املدلّيةيف  املصطفى  اتاختيدر

 ييعن- رجالً  : أنّ  مربن عُ هلل ا عن عبد "نیحيح  الّص " يف :٣٤ احلدي 

ع يف د  ه خُی أنّ  بي ذكر للنّ  -منقذا  هأو أبا ،(4)نصاريمرو األذ بن ع  ان بن منقبّ ح  

 :فقل   إذا بايعت  »فقال:  -كثر  من املعروفأ ثمناً  يأخذون منّ ي اس  النّ  أنّ  ييعن-البيوع 

 .(8)«ثاً باليار ثال أنت   ثمّ » :(7)"هسندمُ " يف (6)ييدزاد احلم   (5)«البة  خ   ال

                                                 

عن ، 10/138يقبل منه هدية،  باب ال ،كتاب آداب القايض "السنن الكربى"يف  أي:( 1)

 ه  : »اهلل  اعدي قال: قال رسوليد الّس مح   أيب
 
 «.غلول   دايا األمراء

 .6/75، 582٩الكنى من الرجال، حرف احلاء، ر:  "الغابةأسد "انظر ترمجته:  (2)

عن ، ٩/153، 23662حديث أيب محيد الساعدي، ر:  "سندامل"أخرجه اإلمام أمحد يف ( 3)

 محيد الساعدي. أيب

 .1/666، 1025ر:  باب احلاء والباء، "أسد الغابة"انظر ترمجته:  (4)

الداع يف البيع،  من يكره باب مامن  ،كتاب البيوع "صحيحال"يف  البخاريأخرجه ( 5)

كتاب البيوع،  "الصحيح"يف  مسلموأخرجه  .اهلل بن عمر  عن عبد، 340صـ، 2117 ر:

 عمر. عن ابن، 665، صـ3860ر:  ،يف البيع عباب من خید

 .664-7/662احلميدي، -1885ر:  "سی أعالم النبالء"انظر ترمجته:  (6)

يدي مسند" (7)  .ه21٩اهلل بن الزبی املّكي، املتوّف سنة  ر عبدبك : للحافظ أيب"احلم 

 .(2/558 "كشف الظنون")

يدي يف ( 8)  ،1/537، 677، ر: أحاديث عبد اهلل بن عمر بن الطاب  "املسند"أخرجه احلم 

= 
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 ة  قّص الر كذ، و كنس بن مالأعن  ةبعاألر السنن يفو :٣٥ احلدي 

 .(1)ة  ر الزيادكيذ ومل

يف  اً هم خاّص ه بعُض فجعل  ": "مسلم   صحيح رشح" يف ويو  قال اإلمام الن  

للمغبون  خيار   ال ،نی الزمة  املتبايع  بنی  املغابنة   وأنّ  ،-هو الّصحيح هذا القوُل - هحقّ 

                                                 

= 

خیدع  سفع يف رأسه يف اجلاهلية مأمومة، فخبلت لسانه، وكان إذا بايع   منقذاً  أنّ  :عمر عن ابن

عمر:  قال ابن« أنت باليار ثالثاً  ثمّ  خالبة، ال :وقل   بايع  : »اهلل  ه رسوُل يف البيع، فقال ل

 .البحر الرائق[ .ال خذابة :فكان يقول "الالم"ـوكان ألثغ ب] خذابة ال ه يبايع ويقول:فسمعتُ 

خالبة،  البيع ال ، باب يف الرجل يقول: عنداإلجارةكتاب  "السنن"يف  أبو داودرجه أخ( 1)

د  رسول عن أنس بن  مالك: أنّ ، 505ـ، ص3501 ر: ه  كان يبتاُع ويف  اهلل  رجاًل عىل ع 

، فأتى أهُله نبي   ع ف   ض 
ت ه  د  ُجر  عىل فالن   !اهلل نبي   فقالوا: يا  اهلل ُعق  ه يبتاُع ويف فإنّ  ؛اح 

، فدعاُه النبيُّ  ت ه  ضعف  د  ُ   الإّن  !اهلل رسول   فنهاه عن البيع فقال: يا  ُعق  رب   عن البيع، أص 

ة   وال ،: هاء وهاءلبيع فقل  لكنت  غی  تارك   إن: »اهلل  فقال رسوُل  الب 
وأخرجه  .«خ 

عن ، 305، صـ1250أبواب البيوع، باب ما جاء فيمن خیدع يف البيع، ر:  "السنن" الرتمذي

يف  الن سائيوأخرجه  ."صحيح غري  حسن   أنس حديث   حديُث ": ]قال أبو عيسى[ .أنس

 .عن أنس، 268، صـ7، اجلزء 44٩2كتاب البيوع، باب الديعة يف البيع، ر:  "نالسن"

ن يفسد ماله، ر:  "السنن"يف  ابُن ماجهوأخرجه  ، 2354كتاب األحكام، باب احلجر عىل م 

 عن أنس بن مالك.، 3٩5، 3٩4صـ
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وهي  ،رينحنيفة وآخ   فعي وأيباالّش  رت، وهذا مذهُ  أم كثُ  ت  قلّ  سواء   ،بسببها

 .(1)"نی عن مالك  وايت  الرّ  أصّح 

 يف األوددت املكروهة للّصالة املصطفى  اتاختيدر

 ،بعد العرص ةالّص العن  هنى  النبي   أنّ  يف احلديث املشهور :٣٦ احلدي 

 ."نیحيح  الّص " يفا هلُّ ك (4)دريسعيد الُ  يبأوعن  ،(3)ةريره يبأوعن  ،(2)مرعن عُ  هفي

                                                 

 .177، صـ10اجلزء  باب من خیدع يف البيع، ،كتاب البيوع "رشح صحيح مسلم" (1)

كتاب مواقيت الّصالة، باب الّصالة بعد الفجر حّتى ترتفع  "الصحيح"يف  البخاريخرجه أ( 2)

ون وأرضاهم مرضيّ  عندي رجال   شهد  »عباس قال:  عن ابن، ٩7، صـ581 الشمس، ر:

الشمس، وبعد العرص  ى تشق  الة بعد الصبح حتّ هنى عن الّص   النبي   أنّ  عندي عمرُ 

كتاب صالة املسافرين وقرصها، باب األوقات  "الصحيح"يف  مسلموأخرجه  .«ى تغرب  حتّ 

 عباس. عن ابن، 333، صـ1٩21التي هني عن الّصالة فيها، ر: 

كتاب مواقيت الّصالة، باب الّصالة بعد الفجر حّتى ترتفع  "الصحيح"يف  البخاريأخرجه ( 3)

نی بست  وعن ل   نی،هنى عن بيعت   اهلل  رسول   أنّ »هريرة:  عن أيب، ٩7، صـ584 الشمس، ر:

 ى تغرب  الشمس، وبعد العرص حتّ  ى تطلع  الفجر حتّ  الة بعدنی: هنى عن الّص وعن صالت  

واحد، يفيض بفرجه إىل السامء، وعن  ء، وعن االحتباء يف ثوب  الشمس، وعن اشتامل الصاّم 

كتاب صالة املسافرين وقرصها، باب  "الصحيح"يف  مسلموأخرجه  .«املنابذة، واملالمسة

 هريرة. عن أيب، 333، صـ1٩20ات التي هني عن الّصالة فيها، ر: األوق

كتاب مواقيت الّصالة، باب ال تتحّرى الّصالة قبل غروب  "الصحيح"يف  البخاريأخرجه ( 4)

كتاب  "الصحيح"يف  مسلموأخرجه  .سعيد الدري أيب عن، ٩7، صـ586 الشمس، ر:

= 
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صحيح " يف (3)ةسب  بن ع   مرووعن ع   ،(2)"يصحيح البخار" يف (1)ةويعاعن مُ و

د ودا بوأ هروا ، بيالنّ عن  املنع    ةديقاملؤمننی الّص  مُّ أ وروت   . (4)"مسلم

 .نیعت  كرّ البعد العرص  صل  ت نفُسها الّصديقة املؤمننی مُّ أانت ك كمع ذلو ،(5)"هننُس " يف

                                                 

= 

، 333، صـ1٩23ن الّصالة فيها، ر: صالة املسافرين وقرصها، باب األوقات التي هني ع

 سعيد الدري. أيب عن

 .203-5/201، 4٩84باب امليم والعنی، ر:  "أسد الغابة"انظر ترمجته:  (1)

غروب الشمس،  قبلالة ى الّص يتحرّ  باب ال ،الةكتاب مواقيت الّص  "صحيح البخاري" (2)

فام  اهلل  نا رسول  لقد صحب ،ون صالةً كم لتصلّ إنّ »عن معاوية قال: ، ٩7صـ، 587 ر:

 نی بعد العرص.يعني: الركعت  « يها، ولقد هنى عنهامرأيناه يصلّ 

 .547، 4/545، 5٩18 حرف العنی املهملة، ر: "اإلصابة يف متييز الصحابة"انظر ترمجته:  (3)

، 1٩30، ر: إسالم عمرو بن عبسةباب وقرصها،  كتاب صالة املسافرين "صحيح مسلم" (4)

 مرو بن عبسة السلمي.ع   عن، 336-334ـص

بن عباس ا عن، 1٩1ـ، ص1273الة بعد العرص، ر: باب الّص  تطوع،كتاب ال "داود سنن أيب" (5)

رمة وعبد   هر واملسور بن خم  فقالوا: اقرأ عليها  بي أرسلوه إىل عائشة  زوج  النّ الرمحن بن أز 

كعت  السالم  منّ ل ها عن الر  ، وقل  ا مجيعًا، وس   بلغنا أنّ  هام، وقدك  ُتصلين ا ُأخربنا أنّ إنّ  :نی بعد  العرص 

ل  أم   هنى عنهام، فدخلُت عليها فبل غُتها ما اهلل  رسول   مة، سل   أرسلون به، فقالت: س 

أرسلون به إىل عائشة، فقالت  مة بمثل ماسل   إىل أم   فخرجُت إليهم فأخربهُتم بقوهلا، فردُّون

ه صىل  ها فإنّ ا حنی صاّل رأيُته ُيصليهام، أمّ  نهى عنهام، ثمّ ي اهلل  مة: سمعُت رسول  سل   أمُّ 

رام  من األنصار وعندي نسوة  -دخل  العرص، ثمّ  ها، فأرسلُت إليه اجلارية  اّل فص -من بني ح 

نی، نی الركعت  أسمُعك  تنهى عن هات   !اهلل رسول   مة: ياسل   فقلُت: قومي بجنبه فقويل له: تقوُل أمُّ 

= 
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واملسور بن  (2)رهزأن بن محالرّ  عبداس وعبّ  عن ابن (1)ري كيخان عن الّش  هروا

ا هعلي أاقر :فقالوا  بيالنّ وج ز    ةعائش السّيدة ىلإ هرسلوأ : (3)ةخمرم

 نّ أو ،امهين  تصل   كنّ أبلغنا  :اهل وقل   ،نی بعد العرصعت  كا عن الرّ هل  وس   ،ا مجيعاً منّ  الم  الّس 

 .(4)؟!امهعن ىهن   هلل ا رسول  

                                                 

= 

ت   ! فإنوأراك تصّليهام  اجلاريُة فأشار بيده، فاستأخر 
أشار بيده فاستأخري عنه، قالت: ففعلت 

، سألت   يا ابنة  أيب"عنه، فلام  انرصف قال:  كعتنی بعد   أمي ه  ، إنّ  عن الر  ه أتان ناس  من العرص 

كعتنی الل تنی بعد عبد ن  قومهم، فشغلون عن الر 
 ."الظهر، فهام هاتان القيس باإلسالم م 

 .6/573، 5832 ، ر:كاف، من اسمه كري حرف ال "هتذي  التهذي "انظر ترمجته:  (1)

حرف العنی  "اإلصابة". و3/421، 326٩ ، ر:باب العنی والباء "أسد الغابة"انظر ترمجته:  (2)

 .4/241، 50٩3املهملة، ر: 

 .5/170، 4٩26 ، ر:باب امليم والسنی "أسد الغابة"انظر ترمجته:  (3)

، ر: إذا كّلم وهو يصّل فأشار بيده واستمعباب  سهو،كتاب ال "الصحيح"يف  البخاريخرجه أ (4)

عباس، واملسور بن خمرمة،  ابن مرو، عن بكی، عن كري ، أنّ ع  ، بطريق 1٩7ـ، ص1233

كتاب صالة املسافرين وقرصها،  "الصحيح"يف  مسلم  وأخرجه  .الرمحن بن أزهر  وعبد

، بطريق 336، صـ1٩33 بعد العرص، ر: تنی كان يصليهام النبيُّ باب معرفة الركعتنی الل

عباس،  بناهلل  عبد ، أنّ عباس موىل ابن ، عن بكی، عن كري احلارث وهو ابن مروع  

 .واملسور بن خمرمة الرمحن بن أزهر وعبد
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ا ام هلهصرّخ  ، ةاملؤمننی عائش ألمّ  ةً خصوصيّ  هذهانت ك :قال العلامء

 ثمّ  ،(1)"بي نموذج الل  أ" يف يوطياظ السُّ اجلليل خاتم احلفّ  مامُ اإل هقال ، النبيُّ 

 .(2)" هرشح املوا" يف الزرقان

 يف نّية إاحرام احلّج  املصطفى  اتاختيدر

  (4)"محدأسند مُ "و (3)"نیحيح  الّص " يفروى  :٣٧ احلدي 

 

                                                 

عن أّمته يف الصائص التي اختّص هبا  2الباب  "أنموذج اللبي  يف خصائص احلبي " (1)

نی بعد ركعت   ولعائشة يف صالة   :-إىل أن قال- وترخيصه": 207، صـ4إلخ، الفصل ...

 املتويّف سنة إحدى عشة وتسعمئة. ،الّدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي : جلالل["العرص

 .(1/1٩6 "كشف الظنون")     

ن الفضائل م ما اختص به  4القسم  ،...إلخ يف معجزاته  4املقصد  "رشح الزرقان" (2)

ولعائشة يف  -:إىل أن قال- يوطيوزاد السُّ " : ،7/357والكرامات، خصائص أّمته 

 ."نی بعد العرصركعت   صالة  

، ٩10صـ، 508٩باب األكفاء يف الدين، ر:  ،كتاب النكاح "صحيحال"يف  البخاريأخرجه ( 3)

 ك أردت  لعلّ »عىل ضباعة بنت الزبی، فقال هلا:  اهلل  عن عائشة، قالت: دخل رسوُل 

 حمّل  همّ ويل: اللّ ي واشرتطي وقُ جّ ُح »وجعة، فقال هلا:  إاّل أجدن  ال !قالت: واهلل« ؟احلّج 

 ،كتاب احلج "صحيحال"يف  مسلمأخرجه و .دوكانت حتت املقداد بن األسو  « نيحيث حبست  

 .عن عائشة ، 503ـ، ص2٩02 إلخ، ر:... لباب جواز اشرتاط املحرم التحلّ 

 عن عائشة.، 10/12، 25717، ر: مسند السيدة عائشة  "اإلمام أمحدمسند " (4)
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 . ةديقاملؤمننی الّص  مّ أعن  (2)"انبّ ح   صحيح ابن"و ،(1)"سائيالن  سنن "و

ومسلم   (3)محدُ أروى و :٣٨ احلدي 
 (7)سائيالن  و (6)يوالرتمذ (5)دودا وبأو (4)

 .اسبن عبّ هلل عن عبد ا (٩)انبّ ح   وابنُ  (8)هماج وابنُ 

                                                 

، 5اجلزء ، 2764كيف يقول إذا اشرتاط، ر: باب  ،كتاب مناسك احلج "سائيسنن الن " (1)

 عن عائشة.، 174صـ

ّبان" (2) إّنام أباح لضباعة أن  كتاب احلّج، باب اإلحرام، ذكر البيان بأّن النبي   "صحيح ابن ح 

 .عن عائشة، 657، صـ3766...إلخ، ر:  هاحج  ط  يف تشرت

 .1/721، 3117، ر: مسند عبد اهلل بن العباس بن عبد املطل  عن النبي  "سندامل"أي: يف ( 3)

، 2٩05إلخ، ر: ... لباب جواز اشرتاط املحرم التحلّ  ،كتاب احلج "صحيحال"أي: يف ( 4)

 عباس. عن ابن، 504ـص

 عباس. عن ابن، 261ـ، ص1776شرتاط يف احلج، ر: باب اال ،املناسككتاب  "سننال"أي: يف ( 5)

]قال  .، 230صـ، ٩41ر:  باب ما جاء يف االشرتاط يف احلّج، احلج، واببأ "السنن"أي: يف ( 6)

 ."صحيح حسن   عباس حديث   ابن حديُث "أبو عيسى[: 

 .174، صـ5، اجلزء 2363ر:  كيف يقول إذا اشرتط،باب  ،كتاب املناسك "سننال"أي: يف ( 7)

 عباس. عن ابن، 501ـ، ص2٩38باب الشط يف احلج، ر:  ،املناسك كتاب "سننال"أي: يف  (8)

كتاب احلّج، باب اإلحرام، ذكر األمر باالشرتاط ملن أراد احلّج وهو  "الصحيح"أي: يف  (٩)

 .عباس عن ابن، 657، صـ3767شاكي، ر: 



 390 )رسالة ضمنّية( منية اللبيب

 (4)يمنع   يبأو (3)ةيمخز   وابنُ  (2)هماج وابنُ  (1)محدُ أ روىو :٣٩ احلدي 

 .(6)زبی تبن ةعن ضباع (5)يقهيوالب  

عن  (٩)الزبی يبأعن  (8)شامه  بطريق  همند وابنُ  (7)يقهيالب   روىو :٤٠ احلدي 

 .هللا جابر بن عبد

                                                 

عن ، 10/384، 27427يث ضباعة بنت الزبی، ر: من مسند القائل، حد "سندامل"أي: يف ( 1)

ي وُقويل:» : اهلل رسوُل قال  قالت:املطل   ضباعة بنت الزبی بن عبد إّن حمّل حيث  أحرم 

 «.فقد أحللت من ذلك رشطك عىل رّبك  حتبسني، فإن حبست أو مرضت

 ن ضباعة.ع، 501ـ، ص2٩37باب الشط يف احلج، ر:  ،اب املناسككت "سننال"أي: يف ( 2)

عن ضباعة بنت الزبی، ولكن وجدناها هكذا:  "يمةخز   صحيح ابن"جد هذه الرواية يف ن مل( 3)

، 2602، ر: إلخ... علة به باب اشرتاط من ناسك،كتاب امل "خزيمة صحيح ابن"

 .هشام، عن أبيه، عن عائشة، بطريق 2/1236

 .بنت الزبی ضباعة عن، ٩/233، 13733: ر ،بن حنبل اإلمام أمحد ترمجة "حلية األولياء"أي: يف  (4)

 عن ضباعة بنت الزبی. ،5/222كتاب احلج، باب االستثناء يف احلج،  "السنن الكربى"أي: يف ( 5)

 .7/176، 7076النساء، حرف الضاد، ر:  "أسد الغابة"انظر ترمجتها:  (6)

 عن جابر.، 5/222ستثناء يف احلج، االباب  ،كتاب احلج "السنن الكربى"أي: يف ( 7)

 .58-٩/56، 7582 حرف اهلاء، من اسمه هشام، ر: "هتذي  التهذي "انظر ترمجته:  (8)

 ملتقطًا. 244-5/241، الزبی أبو-٩24 ر: "سی أعالم النبالء"انظر ترمجته:  (٩)
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ر بن كب يبأ ةعن جدّ  (3)انوالطرب   (2)هماج وابنُ  (1)محدأ روىو :٤١ احلدي 

 .(6)وفبنت ع   ىأو سعد (5)ديقسامء بنت الّص أ ييعن ،(4)بیبن الزُّ هلل عبد ا

  اهلل رسول   : أنّ  (7)بن عمرهلل ا عن عبد انالطرب   وروى :٤٢ دي احل

 أي:- ةمريض ّن : إقالت   «؟احلج   ين  ريدت أ»  :ل  املطّ  بی بن عبدزُ البنت  ةضباعقال ل

                                                 

أسامء  عن، 10/273، 2701٩بكر الصديق، ر:  حديث أسامء بنت أيب "سندامل"أي: يف ( 1)

 عدى بنت عوف.بكر أو ُس  بنت أيب

أسامء بنت  عن، 501ـ، ص2٩36باب الشط يف احلج، ر:  ،اب املناسككت "سننال"أي: يف ( 2)

 وف.بنت ع   ىعدبكر، أو ُس  أيب

اهلل بن الزبی عن  بكر بن عبد باب األلف، من اسمه أسامء، أبو "املعجم الكبی"أي: يف ( 3)

 بنت عوف. ىعدُس أو  ،بكر أسامء بنت أيب عن، 24/87، 233، ر: أسامء

 .10/30، 8252 ر: باب الكنى، حرف الباء، "هتذي  التهذي "انظر ترمجته:  (4)

 .٩-7/7، 6705 ر: النساء، حرف اهلمزة، "أسد الغابة"انظر ترمجته:  (5)

 .7/142، 6٩٩1 ر: النساء، حرف السنی، "أسد الغابة"انظر ترمجته:  (6)

، عن عائشة  ناهالكن وجد، و"املعجم الكبی"يف  مرنجد هذه الرواية عن عبد اهلل بن ع مل( 7)

باب الضاد، ما  "املعجم الكبی"أخرجه الطربان يف  .وغیهم وجابر اهلل بن عباس  وعبد

باب الضاد، ما أسند ضباعة،  "املعجم الكبی"و .عن عائشة 24/334 ،834أسند ضباعة، ر: 

 ،836اب الضاد، ما أسند ضباعة، ر: ب "املعجم الكبی"وعن ابن عباس.  24/334 ،832ر: 

 ضباعةُ  أرادت  "وعن ابن عمر قال: ": "جممع الزوائد". وقال اهليثمي يف عن جابر 24/335

ان يف رواه الطرب  « ني حيث حبست  ويل: حمّل ي وقُ حج  : »اهلل  فقال هلا رسوُل  بنت الزبی احلج  

 .3/372، 5328، ر: ، باب االشرتاط يف احلّج كتاب احلّج  "الكبی"
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 :اهلل  هلا رسوُل  قالف -؟من اإلحرام ّل هيف أكف ،انكاألر ة  ستطيع تأديأ أظنّ  ال

ي»  .(1)«ينواشرتط ي وُقويل: الّلهّم حمّل حيث حبست حج 

 .(2)«ما استثنيت   ك  رب   عىل ك  ل نّ فإ»: سائيالن  وزاد 

 .»(3) كرب   عىل ك  بشط كمن ذل حللت  أفقد  و مرضت  أ ن حبست  إف»: ةوزادت ضباع

 صحدبّيةل  رّخصهد النبيُّ  رخصة  

  فمثُل وإاّل  ،اهل  نبيُّ الا هصرّخ  ةً رخص هذهانت ك : رامتنا الك  أئمّ قال 

 نا عىل اختصاصه هبا بعُض ق  بل واف   ،صالً أ تعترب   ل والقب  تُ  ال ةالنيّ  يف ةيطالّش  هذه

 (7)"القاري ةعمد"كام يف  ،(6)ويانثّم الرّ  (5)ايبكالطّ  (4)الشافعّية

  

                                                 

 .، عن عائشة24/334 ،834باب الضاد، ما أسند ضباعة، ر:  "املعجم الكبی"أخرجه الطربان يف ( 1)

، 2762 ، ر:كيف يقول إذا اشرتطباب  ،كتاب مناسك احلج "سننال"أخرجه الن سائي يف ( 2)

 عباس. عن ابن، 174، 173ـص، 5اجلزء 

، 10/384، 27427، ر: باعة بنت الزبی حديث ض "سندامل"أخرجه اإلمام أمحد يف ( 3)

 املطل . عن ضباعة بنت الزبی بن عبد

. 2/78 ،471حتت ر:  للامزري املالكي، "املعلم بفوائد املسلم"واملالكية. انظر:  دلت: (4)

 ]املفتي حممد عباس الرضوي[ .4/226للقايض عياض املالكي،  "إكامل املعلم"و

 .5/5٩ "هدية العارفنی"رمجته: انظر ت (5)

 .5/510 "هدية العارفنی"انظر ترمجته:  (6)

 حممد حممود بن أمحد العيني الدين أيب مة بدراّل : للع"عمدة القاري رشح صحيح البخاري" (7)

= 
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 .(2)حصارمن باب اإل (1)ينيلإلمام الع  

 لواتيف عدی الّص  املصطفى  اتاختيدر

: "مسلمصحيح " رجال   بسند ثقات محدأمام اإلويف مسند  :٤٣  احلدي

م همن عن رجل   (5)عن نرص بن عاصم (4)ةتادعن ق   ةثنا شعب ،(3)ثنا حممد بن جعفرحدّ 

 بي  الن ىتأ هنّ أ  (6)همن كذل فقبل   ،نی صالت  اّل إ يصّل  ال هنّ أ عىلم سل  أف. 

 بحة  الذ   انوبحتم فأاحس  إذا ذ  

 من ل  جمم   يف فهرس   ييوطين السُّ اجلليل جالل الدّ  اإلمامُ  ،كذل عىلمزيدًا و

 ت  رواياتسع  عىل دّل  "خصائص احلبي   يفي  بج الل  ذنموأ"املستطاب  هتابك

                                                 

= 

 .(1/433 "كشف الظنون")                   ه.855املتوّف سنة  ،احلنفي

 .6/327 "هدية العارفنی"انظر ترمجته:  (1)

، 1810: رحتت  ،حصار يف احلجباب اإلكتاب املحرص وجزاء الصيد،  "يعمدة القار" (2)

كفاء يف اإلكتاب التفسی، باب للخّطايب،  "أعالم احلديث رشح البخاري"وانظر:  .7/455

باب االشرتاط كتاب املناسك، للخّطايب،  "معامل الُسنن". و3/1٩5٩، 508٩حتت ر: ، الدين

 .4/85 ، كتاب احلّج، باب اإلحصار،ّرويانلل "بحر املذه ". و2/15٩، يف احلّج 

 .8٩-7/87 ،6000حرف امليم، من اسمه حممد، ر:  "  التهذي هتذي"انظر ترمجته:  (3)

 .485-6/482 ،5706حرف القاف، من اسمه قتادة، ر:  "هتذي  التهذي "انظر ترمجته:  (4)

 .24، 23، صـنرص الل يثي "دباءنزهة األلباء يف طبقات األ"انظر ترمجته:  (5)

، 2030٩، ر: مسند البرصينی، حديث رجال من أصحاب النبي  "مسند اإلمام أمحد" (6)

 .نرص بن عاصم، بطريق 284، 7/283
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 !هر آالئتواتُ  عىلاحلمد هلل و ،اهيرادُ إيطول  ه  جولوُ  ؛ةالثالث كتل ُت كام تركا هتُ كر ترخ  أُ 

 ، صارالطّيبة ةديناملحتريم  يف اّرة قبل ذلكامل ةُ والثامني ،ربعون حديثاً أو ثالث   هذهف

من  ةً خاّص  تنا هذهلرسال ا مقصوداً همن ثی  ك  وناس   ، حديثاً نیومخس اً ا واحدهوعُ مجم

 ةابيهتذليل الو ةمن ناحي ةسالمن الرّ  العامّ  م املقصود  يا يالهلُّ كو ،سناداإل حيث

 ة  وستّ  ة  ئم إىل هايبلغ عددُ  كلُّها حاديُث األ هذه إن عّدت  ف ،هممامإيل هوتضليل وجت

 ةالفضل الّص أ هآل عىلو هعلي-حيم ريم الرؤف الّر كنا الي  بن نكول ،وتسعنی حديثاً 

 يش ّل ك عىل حسان  ت  اإلك اهلل   نّ إ»قال:  -والتسليم
 
ذا إو ،ة  القتل انوحس  أذا قتلتم فإف ،ء

 .وس أبن  (3)عن شداد ي البخاراّل إ ةُ والست (2)محدأ رواه (1)«ة  بحالذ   انوحس  أبحتم فذ  

 

 

                                                 

كتاب الصيد والذبائح، باب األمر بإحسان الذبح والقتل  "الصحيح"يف  مسلمأخرجه ( 1)

تاب الضحايا، باب يف ك "السنن"يف  داود أبووأخرجه  .873صـ، 5055وحتديد الشفرة، ر: 

 "السنن"يف  الرتمذيوأخرجه  .33صـ ،2اجلزء تصی البهائم، والرفق بالذبيحة،  النهي أن

 عيسى[: ]قال أبو .، 341، صـ140٩أبواب الديات، باب ما جاء يف النهي عن املثلة، ر: 

كتاب الضحايا، باب األمر  "السنن"يف  الن سائيوأخرجه  ."حسن صحيح هذا حديث  "

كتاب الذبائح،  "السنن"يف  ماجه ابنوأخرجه  .241، صـ7، اجلزء 4412حداد الشفرة، ر: بإ

نوا الذبح، ر:   .542، صـ3170باب إذا ذبحتم فأحس 

 .76، 6/75، 17112مسند الّشامينی، حديث شداد بن أوس، ر:  "سندامل"أي: يف ( 2)

 .614، 2/613، 23٩3باب الشنی والدال، ر:  "أسد الغابة"انظر ترمجته:  (3)
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 مخسون احديثد  

 الوهابية إىل إحساناً  ؛ابحياهل حديثًا هذه مخسنی يفرز فالفقُی إىل رب ه القدير

يفنا البّتاراملذبوحنی  املقتولنی املقبوحنی املخذولنی  التياألحاديث  بعض   يذكرو ،بس 

د تؤي   التي ديث  واألحا ، هإلي ةام التشيعيّ كرصيح إسناد جالئل األح عىل ويتحت

ذا ه يتسلسل   حّتىالتفويض  دات  م مؤيّ ولنقد   فقط،  هام إليكاألح تفويض  

 :التوفيقهلل وبا ،املبحث

ني املصطفى  اتاختيدر  يف مّدة املسح عىل اخُلف 

 "دودا سنن أيب" يفجليل  صحيح   حديث   :(1)١٤٦ احلدي 

 (4)"ةاملعرف"و (3)"انمعجم الطرب  "و (2)"يسند اإلمام الطحاومُ "و "هماج ابن"و

 مرو بنعن ع   (6)يميالت  يم هبراإعن  (5)رمتم بطريق منصور بن املعهلُّ ك ،يقهيللب  

                                                 

ل املؤّلُف نفس  التسلسل التي تركها إىل احلديث  من هنا (1)  ."تذييل وتكميل"وان قبل عن 145ُيوص 

عان اآلثار"أي: يف ( 2) ، عىل الف نی كم وقته للمقيم واملسافر باب املسح ،اب الطهارةكت "رشح م 

 يمة بن ثابت.عن خز  ، 1/105، 483 ر:

، 3754 ، ر:اهلل اجلديل عن خزيمة أبو عبد باب من اسمه خزيمة، "املعجم الكبی"أي: يف ( 3)

 يمة بن ثابت.عن خز  ، ٩3/4

بكر أمحد بن احلسنی بن عل الب يهقي الشافعي،  : لإلمام احلافظ أيب"معرفة السنن واآلثار" (4)

 .(2/5٩٩ "كشف الظنون")                    . ه485املتوّف سنة 

 .360-8/358، 7187حرف امليم، من اسمه منصور، ر:  "  التهذي هتذي"انظر ترمجته:  (5)

 .1/1٩4، 2٩2حرف األلف، من اسمه إبراهيم، ر:  "هتذي  التهذي "انظر ترمجته:  (6)
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عن  (3)ن سفيانفع   هماج  ابنُ اّل إ ،بن ثابت ةيمعن خز   (2)اجلديلهلل ا عبد يبأعن  (1)ميمون

 -نیادت  هالّش  وذالذي هو - ةيمبن ميمون عن خز   مروعن ع   يميالت  يم هبراإعن  (4)هبيأ

ا هجلعل   همسألت عىل ائُل الّس  ولو مىض   ،ثاً للمسافر ثال هلل ا جعل رسوُل »قال: 

 "اآلثار عانم  " ةروايو ،دودا أيب ةرواي يفأّما  ،هماج ابن ةُ رواي هذه .(5)«مخساً 

 .(6)«زادنال   هاستزدنا ولو»قال:  ،يقهيللب   ة  رواي يفو الطحاوي، جعفر يبأل

                                                 

 .217، 6/216، 5305 حرف العنی، من اسمه عمرو، ر: "هتذي  التهذي "انظر ترمجته:  (1)

 .10/170، 8487 حرف العنی املهملة، ر:باب الكنى،  "هتذي  التهذي "انظر ترمجته:  (2)

 .400-3/3٩7، 251٩ حرف السنی، من اسمه سفيان، ر: "هتذي  التهذي "انظر ترمجته:  (3)

 .3/370، 2467 حرف السنی، من اسمه سعيد، ر: "هتذي  التهذي "انظر ترمجته:  (4)

، 553 إلخ، ر:...  املسحباب ما جاء يف التوقيت يف ،اب الطهارةكت "سننال"أخرجه ابن ماجه يف ( 5)

 يمة بن ثابت.عن خز  ، ٩7ـص

عن ، 33ـ، ص157باب التوقيت يف املسح، ر:  ،كتاب الطهارة "سننال"يف  داود أبوأخرجه ( 6)

بإسناده قال فيه:  يداود: رواه منصور بن املعتمر عن إبراهيم التيم قال أبو خزيمة بن ثابت.

باب  ،كتاب الطهارة "رشح معان اآلثار"يف  الطحاويأخرجه و ."ولو استزدناه لزادنا"

سفيان، وجرير، عن ، بطريق 1/105، 484، ر: كم وقته للمقيم واملسافراملسح عىل الفنی 

معرفة "أخرجه الب يهقي يف و .«ولو استزدناه لزادنا»ه قال: أنّ  إاّل منصور، فذكر بإسناده مثله 

، 2/115 ،2020ر:  ،يف املسح توقيترتك الب ن قالباب م ،كتاب الطهارة "السنن واآلثار

كتاب  "معرفة السنن واآلثار"وأيضًا أخرجه الب يهقي يف  .يمة بن ثابت الطميعن خز  

سفيان عن ، بطريق 2/115 ،2022ر:  ،يف املسح رتك التوقيتب ن قالباب م   ،الطهارة

= 
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 للمسافر نیالف   عىل جعل املسح   هأنّ » : بيالنّ ن ع يعند الطحاو ىأخر يفو

 .(1)«هزادل   همسألت يف ائُل الّس  هل ولو أطن    ،ةً وليل وللمقيم يوماً  ،نّ هيوليال   ام  أيّ  ة  ثثال

 هجلعل   همسألت   يف ائُل ی الّس مض   لو !هللا مُ ي  أو  »: يقهيللب   ىأخر ة  رواي يفو

 أن جرم   ال ،ةأجلّ  قات  ث   هوات  رُ  لُّ ك ،ة  هشباإلسناد بال  ذا احلديث صحيُح ه .(2)«مخساً 

 .(3)"صحيح حسن   ذا حديث  ه": هروا مابعد الرتمذي قال اإلمامُ 

و هو .(4)"صحيح   احلديث   أنّ " :عنیبن م   أن حييىنقل عن إمام الّش  وأيضاً 

ثنا حدّ  :حيث قال ،الطريق والطريُق  ،املخرج ام املخرُج فإنّ  ،ة  ر الزيادكيذ مل وإن

و بن مرعن ع   ،يميالت  يم هبراإعن  ،سعيد بن مّسوق ، عنوانةع   أبو نا ،(5)ةُ قتيب

                                                 

= 

 ام ولياليهنّ الثة أيّ ص لنا يف ثفرّخ  اهلل  سألنا رسول  »ه قال: أنّ  إاّل منصور، فذكره بإسناده، 

 «.ولو استزدناه لزادنا ،للمسافر

كم وقته نی باب املسح عىل الف   ،كتاب الطهارة "رشح معان اآلثار"أخرجه الطحاوي يف  (1)

 يمة بن ثابت.عن خز  ، 1/105، 484ر:  للمقيم واملسافر؟

، 1/277التوقيت، ورد يف ترك ما باب  ،كتاب الطهارة "السنن الكربى"أخرجه الب يهقي يف ( 2)

 يمة بن ثابت.عن خز  

 .26صـ، ٩5 ر:حتت ، للمسافر واملقيم باب املسح عىل الفنی ،أبواب الطهارة "الرتمذي سنن" (3)

 .املرجع السابق، بترّصف (4)

 .48٩، 6/488، 5710حرف القاف، من اسمه قتيبة، ر: "هتذي  التهذي "انظر ترمجته:  (5)
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وقد  ،(1) بيالنّ عن  ،بن ثابت  ةيمعن خز   ،اجلديلهلل ا عن أيب عبد ،ميمون

 يف كتابه هعن (3)اتذا احلديث والذه ةتقوي يف الم  كال (2)يددقيق الع   ابن أطال اإلمامُ 

 

                                                 

، للمسافر واملقيمنی باب املسح عىل الف   ،أبواب الطهارة "السنن"أخرجه الرتمذي يف ( 1)

 .يمة بن ثابتن خز  ، ع26صـ، ٩5 ر:

 .6/112 "عارفنیال ةيده"انظر ترمجته:  (2)

يصّح عندي؛ ألّنه  ال"يهقي عن الرتمذي عن البخاري: يرتاب به فيه رواية الب   ( أعظم ما3)

يمةهلل ا يعرف أليب عبد ال اجلوهر النقي حوايش عىل السنن "] ."اجلديل سامع  من خز 

[. وتلك شكاة  ملتقطاً  27٩، 1/278باب ما ورد يف ترك التوقيت،  ،كتاب الطهارة "الكربى

 ؛من اشرتاط ثبوت الّسامع ولو مّرةً  ذه  إليه هو  فإّن مبناه عىل ما؛ ظاهر  عنك عارها

ة، هو املنصور، عليه اجلُ  لالتصال، والّصحيح االجتزاءُ  عىل  مهور، كام أفاده املحّقُق باملعارص 

، وقد أطال مسلم  يف [2/133]كتاب الزكاة، فصل يف البقر،  "القدير فتح"اإلطالق يف 

مقدمة الكتاب، باب صحة  "صحيح مسلم"] يف الرّد عىل هذا املذه  "صحيحه"مقّدمة 

[، 24-1٩يكن فيهم مدل س، صـ االحتجاج باحلديث املعنعن إذا أمكن لقاء املعنعننی ومل

 جامع"أي: يف ] "حسن  صحيح  "ه الرتمذي، وحكم بأّنه يكثر به تلميذُ  مل إن جرم   ال

[، 26صـ، ٩5 ر:حتت ، للمسافر واملقيم نیباب املسح عىل الف   ،أبواب الطهارة "الرتمذي

عنی  "الرتمذي جامع"انظر: ] وكذا حكم بصحته شيُخ البخاري إمام الناقدين حييی بن م 

 [.26صـ، ٩5 ر:حتت ، للمسافر واملقيم نیباب املسح عىل الف   ،أبواب الطهارة

سائر قابل املراسيل،  عندنا وعند أّنه لو سّلم فقصواه االنقطاُع، وليس بقادح   عىل أدول:

، 5/553 "هدية العارفنی"حزم ]انظر ترمجته: ) ندنة ابنمهور، ثّم عليك من د  وهم اجلُ 

= 
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 .(5)هع  راج   شئت   إنف (4)"يةانص  الرّ "يف  (3)يلعيز  ال ثره اإلمامُ وأ ،(2)"(1)اإلمام"

                                                 

= 

كتاب الطهارة، صفة  "املحىل باآلثار"]انظر:  "روايتهد عىل يعتم   ال أّن اجلديل  "([: 554

جلنی مما يبلغ فوق الكعبنی،  ؛ فإّن [1/326الغسل الواج ، مسألة املسح عىل ما ُلب س يف الر 

الرتمذي من  يف اجلرح والوقعية كاألعمينی السيل اهلجوم والبعی الصؤول، حّتى عند الرجل  

عنی، فام هو  بن حنبل وابنُ  أمحدُ  :ن املرجوع إليهاماملجاهيل، واجلديل فقد وّثقه اإلماما م 

يسبقه أحد  هبذا القول، أال ترى أّن  ين، وهو متفّرد  فيه ملزم بعد هذ  ح حزم! وأيش ابن ابن

ف سامعُ  مل" :البخاري إّنام أعّله إذا عّلله بأّنه لل الرتمذي"]انظر:  "اجلديل ُيعر  الطهارة،  "ع 

اجلديل، وقد صّحح  بأهّنا روايةُ  ، ال[53، صـ64واملقيم، حتت ر:  املسح عىل الفنی للمسافر

[: (2/431، و1/378 "كشف الظنون")انظر ترمجته: ] "التقري "له الرتمذي، وقال يف 

، واهلل [575صـ، 8207 :ر ،حرف العنی املهملة ،باب الكنى "تقري  التهذي "] "ثقة  "

 رضا[. ]أي: من اإلمام أمحد       لم. منه تعاىل أع

 ن الصحيح ما أثبتناه.ولك "اإلملام"يف نسخة اإلمام التي بنی أيدينا  (1)

نی، فصل يف املسح بغی توقيت  "اإلمام يف رشح اإلملام" (2) كتاب الطهارة، باب املسح عىل الف 

دقيق العيد  الدين حممد بن عل املعروف بابن للشيخ تقي :1٩1-2/180تقدم،  بام

 (.1/178 "كشف الظنون")                  سنة اثنتنی وسبعمئة. الّشافعي، املتوّف 

 .6/432 "عارفنیال ةيده"انظر ترمجته:  (3)

: 235-1/233كتاب الطهارات، باب املسح عىل الفنی،  "نص  الراية ألحاديث اهلداية" (4)

 .(2/820 "نكشف الظنو") ه.762وّف سنة تامل ،يلعيلشيخ مجال الدين عبد اهلل بن يوسف الز  ل

ماجه عن  داود والرتمذي وابن حديث خزيمة أخرجه أبو عدم التوديت: يف احدیي األ( 5)

نی للمسافر  املسُح : »هلل ا مة بن ثابت، قال رسوُل ياجلديل عن خز  هلل ا عبد أيب عىل الف 

= 
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باب التوقيت  ،كتاب الطهارة "سننال"داود يف  أخرجه أبو] «، وللمقيم يوم وليلةثالثة أّيام  

باب املسح عىل  ،أبواب الطهارة "اجلامع". وأخرجه الرتمذي يف 33ـ، ص157يف املسح، ر: 

 "صحيح   حسن   حديث  "[ انتهى. قال الرتمذي: 26صـ، ٩5 ، ر:للمسافر واملقيم الفنی

، ٩5 ر:حتت ، للمسافر واملقيم باب املسح عىل الفنی ،أبواب الطهارة "الرتمذي جامع"]

كتاب  "سننال"داود يف  أخرجه أبو] «ولو استزدنا لزادنا»يف رواية: داود  [، زاد أبو26صـ

ولو مىض : »ماجه يف رواية   [. وابن.33ـ، ص157باب التوقيت يف املسح، ر:  ،الطهارة

باب ما جاء  ،اب الطهارةكت "سننال"أخرجه ابن ماجه يف  ] «السائُل عىل مسألته جلعلها مخساً 

: قال "املعرفة"يهقي يف [ انتهى. قال الب  ٩7ـ، ص553 إلخ، ر:... يف التوقيت يف املسح

معرفة السنن "] "من ذلك لو سألناه أكثر  "أي: « لو استزدناه لزادنا»الشافعي: معنى قوله: 

ألجاب [ 2/116 ،2027ر:  ،يف املسح رتك التوقيتب ن قالباب م ،كتاب الطهارة "واآلثار

يف  ]ابن دقيق العيد[ الّدين قال الشيخ تقي «.اً جلعلها مخس» :ماجه ابن وهذا يعكر عليه روايةُ 

يمة فيه ثالث علل:"اإلمام"  : وحديث خز 

االختالف يف إسناده، وله ثالث خمارج: رواية إبراهيم النخعي، ورواية إبراهيم  األوىل:"

 ، وبعضها ليست"لو استزدناه لزادنا"عبي، ثّم يف بعضها ذكر الزيادة، أعني: الت يمي، ورواية الش  

يمة، وليس فيها ذكرُ هلل ا إهّنا عن أيب عبد ،خعيفأّما رواية النّ .فيه الزيادة،  اجلديل عن خز 

اد عنه، رها عن محّ رق أشه  ، وهلا طُ -خعيأعني رواية النّ-يف هذه الّرواية  أقف عىل اختالف   ومل

بأّن  ّللت  ا عُ أهّن  إاّل عن إبراهيم،  عن احلكم، ومّحاد   رق. ورواه شعبةُ اد طُ وهلا أيضًا عن محّ 

عيسى الرتمذي أّنه قال: سألُت  عن أيب يهقُي اجلديل، فذكر الب  هلل ا يسمع من أيب عبد إبراهيم مل

يم يصّح عندي حديُث  ال"عن هذا احلديث فقال:  -يعني البخاري-حممدًا  بن ثابت يف  ةخز 

يمةهلل ا يعرف أليب عبد املسح؛ ألّنه ال يسمع  مل"ل: عبة يقو، وكان ُش "اجلديل سامع  من خز 

= 



 401 )رسالة ضمنّية( منية اللبيب

                                                 

= 

نی اجلديل حديث  هلل ا خعي من أيب عبدالنّ إبراهيمُ  لل الرتمذي"]انظر: " املسح عىل الف   "ع 

نی للمسافر واملقيم، حتت ر:  ، وقد استدّل عىل ذلك [53، صـ64الطهارة، املسح عىل الف 

ومعنا -خعي كنّا يف حجرة إبراهيم النّ"ائدة بن قدامة، قال: سمعت منصورًا يقول: زبرواية 

مرو بن ميمون عن حّدثنا ع   الت يمي: فقال إبراهيمُ  ،فذكرنا املسح  عىل الف نی -إبراهيم الت يمي

يمةهلل ا أيب عبد  نی:، ثّم هي عىل وجه  "اجلديل عن خز 

فيه الزيادة فهي صحيحة  عن  فأّما ما، فيه زيادة   ال ما والثدّن:فيه الزيادة.  ما د:مهأاحُد 

رق عن منصور وفيها الزيادة، ا اإلسناد عن منصور عن إبراهيم، وله طُ إبراهيم، مشهورة  هبذ

، ّصةان عنه، ومن أصّحها روايُة التي قّدمناها، وذكرنا أّن الب يهقي أخرجها بالقخّرجها الطرب  

، وكذلك زيادة   وال ان من حديث حسنی بن عل عن زائدة بالسند من غی قّصة  ورواها الطرب  

سفيان بن عي ينة عن منصور بالسند املذكور، وفيها الزيادة، وأّما  من صحيحها روايةُ 

وانة عن سعيد بن مّسوق عن إبراهيم الت يمي بالسند عن ع   زيادة  فيه، ففي رواية أيب ال ما

يمة عن النّبي  « ، وللمقيم يومةللمسافر ثالث»أّنه سئل عن املسح عىل الف نی فقال:  خز 

، وخالف أبويزد، أخرجه الرتمذي، ف مل األحوص، فرواه عن منصور عن  هذا مشهور 

يمة بن ثابت، فأسقط هلل ا عبد إبراهيم الت يمي عن أيب مرو بن من اإلسناد ع  اجلديل عن خز 

كهيل عن مة بن ر من املخالفة يف حديث الت يمي، رواه شعبُة عن سل  ميمون، ووجه آخ  

يمة بن ثايد عن ع  احلارث بن سو   مسح املقيم،  إاّل بت، ليس فيه الزيادة مرو بن ميمون عن خز 

ط اجلديل، أخرج هذه مرو بن ميمون، وأسق  يد بنی الت يمي وع  فزاد يف السند احلارث بن سو  

 ."وهو ضعيف  "يهقي: يهقي، قال الب  ان والب  الّرواية كذلك الطرب  

يعني - عيسى الرتمذي: سألت حمّمداً  يهقي: قال أبواالنقطاُع، قال الب   العّلة الثدنية:

 ر كالم البخاري، وقد تقّدم قريبًا.إىل آخ   "يصّح  ال"عن هذا احلديث فقال:  -البخاري

= 
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د عىل روايته، قال الشيخ: وأقول: يعتم   اجلديل الهلل ا حزم: أّن أبا عبد ذكر ابنُ  العّلة الثدلثة:

يمة من جهة أيب ع   بعد إخراجه حديث   "جامعه"ذكر الرتمذي يف  قّدم، قال: وانة بسنده كام تخز 

يمة يف املسح، وأبو عبد ا عنی أّنه صّحح حديث  وذكر عن حييی بن م   اجلديل اسمه: عبد بن هلل خز 

، قاله أبو عيسى يف "هذا حديث  حسن  صحيح"محن بن عبد، ثّم قال: عبد، ويقال: عبد الرّ 

عبي ش  فيه أّن تعّلل طريق إبراهيم باالنقطاع كام تقّدم، وطريق ال ولكن الطريق   "صحيحه"

عف كام تقّدم، و برواية الت يمي له عن  افرة  ظإىل طريق إبراهيم الت يمي، فالّروايات مت نرجعبالض 

يمة، وأّما إسقاط أيب األحوص لع  ع   مرو بن ميمون من مرو بن ميمون عن اجلديل عن خز 

واة، واتفاقهم لرُّ من ا ، السّيام وقد انضّم إليه الكثرةُ ملن زاد؛ فإّنه زيادة عدل   اإلسناد، فاحلكمُ 

يد وإسقاط اجلديل، فيقال يف مة احلارث بن سو  عىل هذا دون أيب األحوص، وأّما زيادة سل  

يد فمقتىض املشهور إسقاط اجلديل ما قيل يف إسقاط أيب األحوص له، وأّما زيادة احلارث بن سو  

مرو بن ميمون؛ اهيم وع  هبا، وجيعل منقطعًا فيام بنی إبر ثنی، واألكثر أن حيكم  من أفعال املحد  

عن ثالث، وقد رواه هو عن ذلك الثالث  حديثًا عن رجل   ويير أّن اإلنسان ال ألّن الظاهر  

مل به، كام فعل يف ض هذا الظاهر دليل أقوى منه عُ لقدرته عىل إسقاط الواسطة، لكن إذا عار  

نی، ويف هذا أحاديث حكم فيها بأّن الّراوي عال ونزل يف احلديث الواحد، فرواه عىل  الوجه 

مرو بن الت يمي قال: حّدثنا ع   زائدة وقّصة يف احلكاية، وأّن إبراهيم   احلديث قد ذكرنا زيادة  

مرو سمعه من ع   لقائل  أن يقول: لعّل إبراهيم   رصيحميمون فرّصح بالتحديث، فمقتىض هذا الت

: إن كان هو أن يقال  ر عىل طريقة الفقه، وآخ   ووجه   ،يد عنهبن ميمون ومن احلارث بن سو  

بينهام  مرو بن ميمون فذاك، إن كان منقطعًا فقد تبنّی أّن الواسطة  مّتصاًل فيام بنی الت يمي وع  

عنی: يد، وهو من أكابر الث  بن سو   احلارُث  ، "د إسنادًا منهثقة، ما بالكوفة أجو  "قات، قال ابن م 

، وأخرج له الشيخان يف "!عة منزلتهجلاللته ورف ؛يسأل عنهال مثل هذا "وقال أمحد بن جنبل: 

= 
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نی" اجلديل سامع  من هلل يعرف أليب عبد ا إّنه ال"وبقّية اجلامعة، وأّما قول البخاري:  "الّصحيح 

يمة  سامعُ  فلعّل هذا بناًء عىل ما حكي عن بعضهم أّنه يشرتط يف االتصال أن يثبت   "خز 

مسلم   إّنه مذه  البخاري، وقد أطن    ا أو معناه، وقيل:ذعنه ولو مّرًة، ه يالّراوي من املرو

حزم: أّن أبا  ذكره ابنُ  يف الرّد هلذه املقالة، واكتفى بإمكان اللقاء، وذكر له شواهد، وأّما ما

قال  قال فيه ما يقدح فيه أحد  من املتقّدمنی، وال د عىل روايته، فلميعتم   اجلديل الهلل عبد ا

انتهى  "وصّحح الرتمذي حديث ه !اا ُه عنی، وُه حزم، ووّثقه أمحد بن حنبل وحييی بن م   ابنُ 

نی، فصل يف املسح بغی كتاب الطهارة، باب املسح عىل الف   "اإلمام يف رشح اإلملام"] كالمه

 .[1٩1-2/180تقدم،  توقيت بام

مرو بن داود من حديث ع   ، فرواه أبو"سننهام"ماجه يف  داود وابن رواه أبو آخر: احدي   

محن بن رزين عن حممد بن يزيد عن أيوب بن الرّ  عن حييی بن أيوب عن عبدالربيع بن طارق 

نی؟ قال:  أمسُح هلل! ا رسول   ، قال: يابن عامرة  قطن عن أيب قال: يومًا؟ « نعم»عىل الف 

: حّتی بلغ سبعًا، فقال  :ويف رواية  « شئت   نعم، وما»قال: وثالثة؟ قال: « ويوم نی»قال: 

مريم عن حييی بن أيوب عن  أيب داود : ورواه ابنُ  قال أبو .هیتان« لكدا ب نعم، وما»

داود: وقد  ، قال أبوعن أيب   بادة بن نسزياد عن عُ  محن عن حممد بن يزيد بن أيبالرّ  عبد

 اختلف يف إسناده، وليس بالقوي، انتهى كالمه.

ن محن بن رزين عالرّ  وه  عن حييی بن أيوب عن عبد ماجه من طريق ابن ورواه ابن

 بنحوه، قال عن أيب   بن نس بادةزياد عن أيوب بن قطن عن عُ  حممد بن يزيد بن أيب

حييی بن أيوب، مثل رواية  احليني عنورواه حييی بن إسحاق الّس  ."األطراف"عساكر يف  ابن

وه ،  مرو بن الربيع، ورواه سعيد بن كثی بن عفی عن حييی بن أيوب، مثل رواية ابنع  

 راب عن حييی بن أيوب عن وه  بن قطن عن أيب، انتهى كالمه.لع  ورواه إسحاق بن ا

= 
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ك"ورواه احلاكم يف  منهم إىل جرح،  ينس  واحد   ، وملوقال: إسناده مرصي   "املستدر 

 خیرجاه، انتهى. ، وملمشهور   بن عامرة: صحايب   وأيب  

 اختلف فيه عىل يثبت، وقد ال داود، وقال: هذا إسناد   بسند أيب "سننه"طني يف ورواه الدارقُ 

 محن وحممد بن يزيد وأيوب بن قطن جمهولون، انتهى كالمه.الّر  حييی بن أيوب اختالفًا كثیًا، وعبد

زياد صاح  حديث الصور، قال فيه  حممد بن يزيد هو ابن أيب"ّطان يف كتابه: الق   وقال ابن

، قال: "لم إخراج حديثهي  عىل مسفيه، وهو ممّن عُ  ، وحييی بن أيوب خمتلف  "جمهول  "حاتم:  أبو

الرمحن بن  طني هو: أّن حييی بن أيوب رواه عن عبدداود والدارقُ  الذي أشار إليه أبو واالختالُف 

، ويرو عن أيب   اد بن نسرزين عن حممد بن يزيد عن عبّ  عنه عن  ىبن عامرة. فهذا قول  ثان 

بن عامرة، فهذا  عن أيب   ن نسالرمحن بن رزين عن حممد بن يزيد عن أيوب بن قطن عن عبادة ب عبد

الً ال ىثالث، ويرو قول    بن عامرة، فهذا قول  رابع، انتهى كالمه. يذكر فيه أيب   عنه كذلك مرس 

زرعة: سمعُت أمحد بن  : قال أبو"اإلمام"يف  ]ابن دقيق العيد[ الّدين وقال الشيخ تقي

 بن عامرة ليس بمعروف اإلسناد، فقلت له حديث أيب"حنبل يقول: 
 
 ذه  أهُل  : فإىل أّي يشء

: ]ابن دقيق العيد[ قال الشيخ ."هلم فيه أثر  "أكثر من ثالث، ويوم وليلة؟ قال:  حاملدينة يف املس

عنه من  عمر، فإّنه صحيح   ن ابنع واية  الرّ  به ب أّنه أرادر  وهذا األثر الذي أشار إليه أمحد، األق

يوّقت يف املسح عىل الف نی وقتًا،  ه كان الأنّ  :عمر عن ابن ،عن نافع ،بن عمرهلل ا رواية عبيد

عن احلسن،  ،عن كثی بن شنظی ،اد بن زيدمحّ  غی ذلك من اآلثار: منها روايةُ  يريد   حيتمل أنو

عدد، رواه  وال وقت   هم بغی، وكانوا يمسحون خفاف  هللا قال: سافرنا مع أصحاب رسول

 ، قال الشيخ"جّداً  ثی بن شنظی: ضعيف  وك"حزم فقال:  اجلهم يف كتابه، وعّلله ابنُ  ابنُ 

عنی، ففي رواية عّباس عن حييی ليس دقيق العيد[ ]ابن : وقد اختلف الّرواية فيه عن حييی بن م 

سألت حييی عن كثی بن شنظی "عدي:  بيشء، وقال عثامن بن سعيد الدارمي فيام رواه ابن

= 
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 هواختيار يهتفويض األحكام إل يف رصيح   حيح نص  ذا احلديث الّص ه دول:أ

،  هجلعل   يف مسألته ائُل الّس  مىض   لو !هللا مُ ي  او  " :حالفاً  قول  ي أن لقائلليسع   ملوإاّل 

هلذا  إذ ؛زم العموماجلبغی  ىيتأتّ  نا الهاهالصوص  واجلزمُ  خیفى، كام ال "مخساً 

دي مل الاّص  علم ي كان ة  يمخز   أنّ  ال حمالة  زم اجل   أُ ام منشفإنّ  ،تخيیخاص  بال خرب   أيُّ  ر 

 .الموالّس  ةالفضل الّص أ هآل وعىل يهعل ،يبالنّ  إىل ة  ضمفو   حكام  األ أنّ 

 يف إجيدب األمور املصطفى  اتاختيدر

 هماج وابن والبخاري ومسلم والن سائي (2)وأمحد (1)روی مالك   :١٤٧احلدي  

 مي ألمرهُت عىل أّمت   أشق   أن لوال: »هلل ا قال: قال رسوُل  هريرة  عن أيب

 

                                                 

= 

وقاص أّنه خرج من الالء فتوضأ  ن أيباجلهم يف كتابه بسنده إىل سعد ب ، وروی ابن"فقال: ثقة

يه، فقلُت   من الالء؟! قال: نعم، إذا أدخلت   له: متسح عليهام، وقد خرجت   ومسح عىل خف 

 جلنابة. إاّل ختلعهام  ا طاهرتان فامسح عليهام والالقدم نی الف نی، وُه 

سح عليهام يم"وروی بسنده أيضًا عن احلسن أّنه كان يقول يف املسح عىل الف نی: 

اإلمام "] يوّقت يف املسح من جنابة، وبسنده إىل عروة أّنه كان ال إاّل جيعل لذلك وقتًا  وال

نی، فصل يف املسح بغی توقيت بام "رشح اإلملام تقدم،  كتاب الطهارة، باب املسح عىل الف 

ىل كتاب الطهارات، باب املسح ع "نص  الراية". ]"، انتهى كالمهملتقطًا[ 2/1٩3-1٩6

نی،   .]األزهري[               .ملتقطًا وبترّصف[ 237-1/233الف 

 .44صـ ،147 ، ر:السواك جاء يف ما ،ارةهكتاب الط "أطو  امل"أي: يف  (1)

 .3/41 ،7343مسند أيب هريرة، ر:  "سندامل"أي: يف  (2)



 406 )رسالة ضمنّية( منية اللبيب

 وغیه. (2)"التيسی"، قاله يف متواتر   هذا احلديُث  :قال العلامء (1)«واك عند كّل صالة  بالس  

 لوال أن أشق  »ال: ق  بي  عنه بسند  صحيح  أّن الن (3)سائيوروی أمحد والن  

 م بالس  ي ألمرهُت عىل أّمت  
 
واك ،واك عند كّل صالة  بوضوء  بس 

 
 .(4)«أو مع كّل وضوء

، حاصلُ  األّول:، نن وعااألمر  أدول: ، وخمالفتُ أمر  حتمي  ، ه إجياب  ه معصية 

ه  وذلك قوله تعاىل: ﴿ ر  ن  أ م  ُفون  ع 
ين  خُی ال 

ذ  ر  ال  ذ  ي ح  ل   [.63﴾ ]النور: ف 

، وذلك قوله حاصلُ  ،أمر  نديب   الثدّن:و ، ويف تركه سعة  أُمرُت : »ه ترغي  

واك حتّی خشيُت أن  حسن. بسند   (6)ع عن واثلة بن األسق   (5)رواه أمحد« عل   يكت    بالس 

                                                 

 .143صـ ،887 :ر، واك يوم اجلمعةباب الس   ،كتاب اجلمعة "صحيحال"يف  البخاريأخرجه  (1)

وأخرجه  .123ـص ،58٩ :رك، واباب الس   ،ارةهكتاب الط "صحيحال"يف  مسلموأخرجه 

، اجلزء 7 :ربالعيش للصائم،  واكالس   الرخصة يفباب  ،ارةهكتاب الط "سننال"يف  الن سائي

 اهلل  رسول هريرة، أنّ  ج، عن أيبالزناد، عن األعر   مالك، عن أيب، بطريق 30ـص ،1

يف  ماجه ابنوأخرجه  .«صالة كّل  واك عندم بالس  تي ألمرهُت عىل أمّ  أشق   ال أنلو»قال: 

 .58ـص ،287 :ر، واكباب الس   وسننها، ارةهاب الطكت "سننال"

 .5/402 ،7506ر: حتت  حرف الالم، "التيسی" (2)

الناقلنی  للصائم بالغداة والعيش، ذكر اختالف السواكصيام، كتاب ال "الكربى سننال"أي: يف  (3)

 .3/2٩1 ،3031 :رللخرب فيه، 

 .3/72، 7516 هريرة، ر: مسند أيب "املسند"أخرجه اإلمام أمحد يف  (4)

 .5/420 ،16007 مسند املكينی، حديث واثلة بن األسقع من الشامينی، ر: "سندامل"أي: يف  (5)

 .400، 5/3٩٩ ،542٩ باب الواو، ر: "أسد الغابة"انظر ترمجته:  (6)
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. ألمر   حمالة   ال قطعًا، فالنفيُّ  ديب هاهنا متحّقق  واألمر النّ   حتمي 

مقتضاه  ،ودطعي  ه الوجوُب، مفادُ  ،نّي  ظان: ن وعواألمر احلتمي أيضًا 

سبة إّنام هي بالنّ  ،اللةمن جهة الّرواية أو من جهة الدّ واء  كانت س   . والظنّيةُ ّيةُ الفرض

أصاًل،  ها الظنونُ سادق   حيوم حول   ة  الة  يقينيّ ها قطعيّ فجميعُ  ه إلينا، أّما علومُ 

رًا بالنّ  فالقسمُ  فرض   ، بل ليس هناك إاّل إليه سبة الواج  املصطلحي ليس متصو 

 .(1)"الفتح"ق حيث أطلق يف املحق   نّص عليه اإلمامُ  ،أو مندوب  

ي أّن لو شئُت فرضُت عىل أّمت  "قطعًا:  فاّتضح أّن معنی أقواله الكريمة 

، ولكنّي مل عند واك  الس   ُت وفرض ،لكّل صالة   اً جديد وضوءاً 
 
 ؛أفعل ذلك كّل وضوء

 .!احلمدهلل و ...؟ ذلكيف األحكام غی  ختيارام هو معنى االف، "عليهم أشق   كراهًة أن

، هريرة  عن أيب (4)والب يهقي (3)افعيوالّش  (2)روى مالك   :١٤٨احلدي  

هلل ا عن أمی املؤمننی املوىل عل بسند  حسن  قال: قال رسوُل  "األوسط"يف  انُ والطرب  

« :ألمرهُتم بالس   ،يعىل أّمت   أشق   ال أنلو 
 
 .(5)«واك مع كّل وضوء

                                                 

 .1/22 كتاب الطهارات، "القدير حفت" (1)

 .44ـص ،148، ر: واكالس   جاء يف ما ،ارةهكتاب الط "أطّ و  امل"أي: يف  (2)

واك، اجلزء  "األم"أي: يف  (3)  .38، صـ1كتاب الطهارة، باب الس 

واك،  ،ارةهكتاب الط "ىالسنن الكرب"أي: يف  (4) ليس  واك سنةالس   نّ أ باب الدليل عىلمُجاع أبواب الس 

 .1/35 بواج ،

ان يف  (5)  .1/341 ،1238من اسمه أمحد، ر:  باب األلف، "عجم األوسطامل"أخرجه الطرب 
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 واك  الس   فإنّ  !كواتسو  »قال:  اهلل  رسول   أمامة أنّ  عن أيب :١٤٩احلدي  

 ى لقد خشيُت واك، حتّ  أوصان بالس  إاّل  جاءن جربيُل  ، ماّب م، مرضاة للر  للف   طهرة  م  

 «ه هلمتي لفرضتُ عىل أمّ  أشق    أخاف أنتي، ولوال أّن وعىل أمّ  عل   يفرض   أن

ه إىل جربيل س  فرضّيت  هاهنا ن   .(2)عن أيب أمامة  (1)هماج رواه ابنُ  .احلديث...

 عىل نبيّنا وعليه الّصالة والتسليم. ،األمنی

 يف إجيدب الوضوء املصطفى  اتاختيدر

عن عّباس  واحلاكمُ  (5)طنيوالدارقُ  (4)والبّزار (3)انروى الطرب   :١٥٠احلدي  

لفرضُت  ،يعىل أّمت   لوال أن أشق  : »هلل ا ُل قال: قال رسو املطل   بن عبد

واك عند كّل صالة    «.كام فرضُت عليهم الوضوء  »طني: الدارقُ  زاد غیُ  (6)«عليهم الس 

 هو.  أّمتهعىل الوضوء   فرض قد ّنهإ :هاهنا قال 

                                                 

 .58ـص ،28٩ :ر، واكباب الس   وسننها، ارةهاب الطكت "سننال"أي: يف  (1)

 .16، 3/15، 24٩7باب الصاد مع الاء والدال، ر:  "أسد الغابة"انظر ترمجته:  (2)

 .2/64 ،1303 :راملطل ،  متام بن العباس بن عبد باب التاء، "عجم الكبیامل"أي: يف  (3)

 ،1303 :راملطل ، ومما روى متام بن العباس عن أبيه،  مسند العباس بن عبد "املسند"أي: يف  (4)

 ،لحاً قُ  تدخلون عل  : »ومل يستاكوا فقال كانوا يدخلون عىل رسول اهلل قال: عن العباس  4/131

واك  عند كّل صالة، تيعىل أمّ  أشق   فلوال أن كوا!تااس  .«كام فرضُت عليهم الوضوء   لفرضُت الس 

يف الوضوء، الفصل  2حرف الطاء، كتاب الطهارة من قسم األقوال، الباب  "كنز العاّمل"انظر:  (5)

واك،  2  ، نقاًل عن الدارُقطني.٩/138 ،26165 :ريف آداب الوضوء، التسمية واألذكار، الس 

ك"أخرجه احلاكم يف  (6)  .1/217 ،517 :ركتاب الطهارة،  "املستدر 
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واك  ،يعىل أّمت   أشق   لوال أن: »قال   :١٥٢و ١٥١احلدي   ألمرهُتم بالس 

يم يف  رواه أبو« صالة   ي  عند كّل والط   واك "نع  بسند   مر بن عُ هلل ا عن عبد "كتاب الس 

الً  (2)عن مكحول   (1)"سننه"وسعيد بن منصور يف  .حسن مرس 
 ي .الط   ة  . هاهنا زاد فرضيّ (3)

كوا ايست ألمرهُتم أن ،يعىل أّمت   أشق   لوال أن: »قال  :١٥٣احلدي  

يم يف  رواه أبو« باألسحار وا"نع   .بن عمر هلل ا عن عبد (4)"كالس 

 خی صالة العشدءأيف ت املصطفى  اتاختيدر

م ألمرهُت  ،تيعىل أمّ  أشق   لوال أن»: قال  :١٥٥و ١٥٤احلدي  

 رواه (5)«يللث الل  العشاء إىل ثُ  صالة   رُت صالة، وألّخ  واك عند كّل بالس  

                                                 

ه.22٩ سنة تويّف  ،راسانويقال الُ  ،عثامن سعيد بن منصور بن شعبة املروزي أليب: "السنن" (1)

 .(5/31٩ "هدية العارفنی". و2/48 "كشف الظنون")     

، 7154 ، ر:ومكحولحرف امليم، من اسمه مكتوم  "هتذي  التهذي "انظر ترمجته:  (2)

 ملتقطًا. 333، 8/332

يف الوضوء،  2الطهارة من قسم األقوال، الباب  حرف الطاء، كتاب "كنز العامل"انظر:  (3)

واك،  2الفصل  ، نقاًل عن ٩/13٩ ،261٩0 :ريف آداب الوضوء، التسمية واألذكار، الس 

الً   .سعيد بن منصور عن مكحول مرس 

يف الوضوء،  2الطاء، كتاب الطهارة من قسم األقوال، الباب حرف  "كنز العامل"انظر:  (4)

واك، يف  2الفصل  ، نقاًل عن ٩/13٩ ،261٩1 :رآداب الوضوء، التسمية واألذكار، الس 

يم يف  أيب واك"نع   .عمر عن ابن "كتاب الس 

 قال]. 28صـ ،23 :ر، واكالس   جاء يف باب ما ،ارةهبواب الطأ "السنن"أخرجه الرتمذي يف  (5)

= 
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 (4)والبّزارُ  .د  صحيح  بسن هني بن خالد اجلُ  (3)عن زيد (2)والرتمذي والضياء (1)أمحد

 .كّرم اهلل تعاىل وجهه ،عن أمی املؤمننی عل

 هريرة األّول   كحديث أيب (7)سائيوالن   (6)وأبو داود (5)أمحدُ  وروی عن زيد  

                                                 

= 

 .حسن صحيح هذا حديث   أبو عيسى[:

 .6/5٩ ،1702٩مسند الشامينی، حديث زيد بن خالد اجلُهني، ر:  "سندامل"أي: يف  (1)

، 1٩1واك عند الّصالة، ر: كتاب الطهارة، باب الس   "السنن واألحكام عن املصطفى"أي: يف  (2)

يف  2األقوال، الباب حرف الطاء، كتاب الطهارة من قسم  "كنز العامل"انظر: و .1/70

واك،  2الوضوء، الفصل  ، ٩/13٩ ،26185 :ريف آداب الوضوء، التسمية واألذكار، الس 

 نقاًل عن الضياء عن زيد بن خالد اجلُهني.

 .2/355، 1832 ر:باب الزاي واهلاء والواو،  "أسد الغابة"انظر ترمجته:  (3)

عن عل  2/121 ،478 :ر، فع عن عل أبو را طال ، مسند عل بن أيب "املسند"أي: يف  (4)

 كّل  واك عندم بالس  تي ألمرهُت عىل أمّ  لوال أن أشق  »، قال: اهلل  رسول أنّ  طال   بن أيب

  اهللُ ل هبط  يل األوّ لث الل  ه إذا مىض ثُ فإنّ  ؛يللث الل  اآلخرة إىل ثُ  العشاء   رُت صالة، وألّخ 

جياب، أال  فيعطى، أال داع   ، يقول: أال سائل  الفجرُ  لع  ى يطيزل هنالك حتّ  نيا، فلمإىل سامء الدّ 

 .«فيغفر له مستغفر   ع، أال تائ   فيشف   مستشفع  

 .6/62 ،17045مسند الشامينی، حديث زيد بن خالد اجلُهني، ر:  "سندامل"أي: يف  (5)

 .17صـ ،47 :ر، واكباب الّس  ،ارةهكتاب الط "سننال"أي: يف  (6)

حديث عامر بن أيب أمية عن أّم سل مة،  ذكر صيام،كتاب ال "ربىالك سننال"أي: يف  (7)

 .2/1٩7 ،302٩ :ر
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 هريرة  بسند  صحيح  عن أيب (2)يهقيوالب   (1)واحلاكمُ  ،طر األّولباالقتصار عىل الّش 

واك  لفرضُت عليه»كحديث زيد  هذا، وفيه:  مع الوضوء، وألّخرُت صالة   م الس 

 «.يلاآلخرة إىل نصف الل  العشاء 

واك  بو ،شاءألمرهُتم بتأخی الع  »سائي عن أيب هريرة بلفظ: وللن    .(3)«عند كّل صالة   الس 

ألمرهُتم أن يصّلوها  ،يعىل أّمت   لوال أن أشق  : »قال  :١٥٦احلدي  

والبخاري ومسلم   (5)ل. رواه أمحدييعني العشاء  نصف  الل   (4)«هكذا
عن  (7)سائيوالن   (6)

 .ابن عّباس 

                                                 

ك"أي: يف  (1) الرمحن الّساج، عن  عبد، بطريق 1/1٩7 ،517 :رلطهارة، كتاب ا "املستدر 

عىل  لوال أن أشق  : »اهلل  ، قال: قال رسوُل هريرة  سعيد املقربي، عن أيب سعيد بن أيب

 .«يلصالة العشاء إىل نصف الل   رُت مع الوضوء، وألّخ  واك  الّس  عليهم تي لفرضُت أمّ 

 .1/36الدليل عىل أّن الّسواك سنّة ليس بواج ، باب الطهارة، كتاب  "الكربىسنن ال"أي: يف  (2)

يش، داة والع  واك للصائم بالغ  الّس باب ، الصيامكتاب  "الكربى ننسُّ ال"أخرجه الن سائي يف  (3)

 .3/2٩2،  3034 ، ر:لنی للخرب فيهوذكر اختالف الناق

ملن غل ،  باب النوم قبل العشاء ،الةكتاب مواقيت الّص  "الصحيح"أخرجه البخاري يف  (4)

 .٩5صـ ،571 :ر

 .1/476، 1٩26 ر: ،املطل  عن الّنبي  اهلل بن عباس بن عبد مسند عبد "سندامل"أي: يف  (5)

 .258ـص ،1452 :ر، اهباب وقت العشاء وتاخی الة،ومواضع الّص  كتاب املساجد "صحيحال"أي: يف  (6)

 .300، صـ1اجلزء  ،527 ، ر:من تاخی العشاء باب يستحّ   ،كتاب املواقيت "سننال"أي: يف  (7)
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عف الضعيف وسقم الّس : »قال  :١٥٧احلدي   ألمرُت  ،قيملوال ض 

ر   ، دري سعيد الُ  سائي عن أيبن  رواه ال (1)«يلإىل شطر الل   هبذه الّصالة أن تؤخ 

 ."ُت ألمر"لفظ  ُدونب اتمح أيب ابنو هماج روايُة أمحد وأيب داود وابن (2)ومّرت

 رواأن يؤخ   (3)ألمرهُتم ،يعىل أّمت   أشق   أن لوال: »قال  :١٥٨احلدي  

 

                                                 

، 1اجلزء  ،534:ر، آخر وقت العشاءباب  ،كتاب املواقيت "سننال"أخرجه الن سائي يف  (1)

خیرج إلينا  مل صالة املغرب، ثمّ  اهلل  وُل  بنا رسسعيد الدري قال: صىّل  عن أيب، 303صـ

تزالوا  وا وناموا، وأنتم ملقد صل   اس  النّ  إنّ »قال:   هبم، ثمّ الليل، فخرج فصىّل  ى ذه  شطرُ حتّ 

 الة أنهبذه الّص  ألمرُت  ،ضعف الضعيف وسقم السقيم الة، ولوالانتظرتم الّص  يف صالة ما

 .«يلإىل شطر الل   ر  تؤخ  

 .355صـانظر:  (2)

ونام  ،ة الليلالعشاء حّتی أهبار الليل أو ذه  عامّ  صالة   ليلة   أّخر ذات   سب  هذا أّنه  (3)

سعيد  اس وأيبعبّ  فجاء فصىّل وذكره كام ورد مبينًا يف أحاديث ابن ،النساء والصبيان

 :فقال ،لحاً قُ  عنده  ناس   واك إتيانُ   حديث الس  بوس ،عمر وأنس وغیهم  ابنو

كام « عند كّل صالة واك  عليهم الس   ي لفرضُت عىل أّمت   أشق   لوال أن ،تأتون قلحاً  ال كواأاست»

من  [1/3٩6 ،1563 :رباب اجليم،  "أطراف الغرائ  واألفراد": انظر] طنيبّينه الدارقُ 

وأن  وكذلك غیه  ،هريرة وربام مجع ها أبوفرز  أام حديثان ربام فهُ  اس حديث العبّ 

 ،رر وأكث  أظه   فالتعّددُ  ،مجع وتارةً  ،وأخرى هكذا ،هكذا هو الذي قال مّرةً   ي  اتفق أّن النب

 [.اإلمام أمحد رضا]أي: من  منه دامت فيوضه. .تعاىل أعلمهلل وا
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عن  (3)هماج والرتمذي وصّححه، وابن (2)رواه أمحد (1)«يل أو نصفهالعشاء  إىل ُثلث الل  

ون بدُ  داود وحممد بن نرص كأمحد وأيب هماج أخرى البن (4)ومّرت .هريرة  أيب

 ."ُت ألمر" لفظ:

يمة ةشهدی يف جعل   املصطفى  اتاختيدر  نيجل  ر   شهدیة   خز 

قال  عن زيد بن ثابت األنصاري  "صحيح البخاري"يف  :١٥٩احلدي  

اهلل  أسمع رسول   من األحزاب كنُت  آيةً  يف املصاحف، ففقدُت  حف  الصُّ  نسخُت »

 اهلل  جعل رسوُل الذي  ،يمة بن ثابت األنصاري مع خز  أجدها إاّل  يقرأ هبا، فلم

   (5)«نیرجل   ه شهادة  شهادت. 

                                                 

الة العشاء اآلخرة، الة، باب ما جاء يف تأخی الّص أبواب الّص  "اجلامع"أخرجه الرتمذي يف  (1)

 ."هريرة حديث  حسن  صحيح ديُث أيبح"]قال أبو عيسى[:  .46صـ ،167 ر:

 أشق   لوال أن»قال:  عن النبي ، 3/427 ،٩5٩7مسند أيب هريرة، ر:  "سندامل"أي: يف  (2)

يل، فإذا يل أو نصف الل  لث الل  إىل ثُ  العشاء   رُت واك مع الوضوء، وألّخ م بالس  تي ألمرهُت عىل أمّ 

 فقال: هل من سائل   -جّل وعّز - ء الدنياالليل، نزل إىل السام يل أو نصُف الل   مىض ثلُث 

 .«فأجيبه؟ فأتوب عليه؟ هل من داع   فأغفر له؟ هل من تائ    فأعطيه؟ هل من مستغفر  

 .120ـص ،6٩1 :ر، باب وقت صالة العشاء ،الةكتاب الّص  "سننال"أي: يف  (3)

 .355صـانظر:  (4)

ن  ال:  ول اهللباب ق والسی، ادهكتاب اجل "الصحيح"أخرجه البخاري يف  (5)
نی  ـ﴿م 

ن  م  ُمؤ 

ا ُقوا م  د  ال  ص  ج  ياًل﴾  ر  ب د  ُلوا ت  د  ا ب  م  ُر و 
ن ت ظ  ن  ي  ن ُهم  م 

م  ب ُه و  ن  ق ىض  ن ح  ن ُهم  م 
م  ، ف  ي ه  ل  ُدوا اهلل  ع  اه  ع 

يف  حف  الصُّ  نسخُت »قال:  بن ثابت  زيد   عن، 465صـ ،2807 :ر، [23 ]األحزاب:

= 
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 يف هدايد العاّمل املصطفى  اتاختيدر

قد »وهو يبعثه واليًا عىل اليمن:  بن جبل  (1)عاذملُ  قال  :١٦٠احلدي  

؛ فإن أهد  بك من الد  ين، والذي قد رك  ك يف الد  عرفُت بالء   ي ين، وقد طّيبُت لك اهلدية 

 .عن عب يد بن صخر  (4)"كتاب الفتوح"يف  (3)واه سيف  ر (2)«!قبل  الك يشء  ف

يل والّرديق املصطفى  اتاختيدر  يف عفو الّزكدة عن اخل 

 وا صدقة  فهاتُ  ،قيقوُت عن اليل والر  قد عف  : »قال  :(5)١٦١احلدي  

                                                 

= 

مع  إاّل أجدها  يقرأ هبا، فلم اهلل  أسمع رسول   من األحزاب كنُت  ةً آي املصاحف، ففقدُت 

 وهو قوله:« نیرجل   ه شهادة  شهادت   اهلل  الذي جعل رسوُل  ،يمة بن ثابت األنصاريخز  

ن  ال
اـ﴿م  ُقوا م  د  ال  ص  ج  نی  ر 

ن  م  ي ه ﴾ ]األحزاب: ُمؤ  ل  ُدوا اهلل  ع  اه   .[23 ع 

 .1٩0-5/187، 4٩60 باب امليم والعنی، ر: "أسد الغابة"انظر ترمجته:  (1)

.الفتوح"، نقاًل عن سيف يف 4/344، 535٩حرف العنی املهملة، حتت ر:  "اإلصابة"انظر:  (2)

ه إىل عاذ حنی بعث  ملُ   يد بن صخر، قال: قال النبيُّ له عن عب   بسند   "الفتوح"وذكر سيف يف 

لك اهلدّية،  ين، وقد طّيبُت ذي قد ركبك من الد  ين، والّ ك يف الد  بالء   إّن قد عرفُت »اليمن: 

 له. أهديت   قال: فرجع حنی رجع بثالثنی رأساً  «!فاقبل   لك يشء   فإن أهدي  

 .5/338 "هدية العارفنی"انظر ترمجته:  (3)

صل من األ سدي التميمي البغدادي كويفسيف بن عمر األ: ل"ةكتاب الفتوح الكبی والردّ " (4)

 (.5/338 "هدية العارفنی").        ه200ببغداد يف خالفة الرشيد سنة  تويّف  ،صحاب السیأ

د يف كر ثامن ومخسون حديثًا تفيدإىل هنا ذُ  (5) ووراء ذلك  ،إليه  األمر تفويض   وتؤي 

 ]من اإلمام أمحد رضا[ .فقط اجلليلة سناداُت اإل
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عن  (4)داود والرتمذي وأبو (3)رواه أمحد (2)«من كّل أربعنی درهًا درهم   ،(1)قةالر  

قيق كوب والر  يف اليل للرُّ  كاةُ جت  الزّ  لمف بسند  صحيح. املؤمننی املرتىض  أمی

بيد رؤف  رحيم  بإذن  أجل كيف ال؛ فإّن األمر  « قد عفوُت عنها: »ل اللخدمة، فق

 .، و !رّب العاملنی

ند هللُاحّرم ا  هورسولُ  الز 

« ؟ناتقولون يف الزّ  ما: »ألصحابه  هلل ا قال رسوُل  :١٦٢احلدي  

 رواه أمحدُ  ....احلديث (5)إىل يوم القيامة ه، فهو حرام  ورسولُ  هللُقالوا: حرام  حّرمه ا

 

                                                 

، وجيمع عىل ةً املرضوبة خاّص  ه الورق، وهي الدراهموالدراهم املرضوبة وأصلُ  ة  يريد الفّض  (1)

 (.2/36٩رقه، ، حرف الرء، باب الراء مع القاف "جممع بحار األنوار")         رقات ورقنی. 

عن عل ، 233ـص ،1574 :ر، باب زكاة السائمة ،كتاب الزكاة "سننال"داود يف  أخرجه أبو (2)

أربعنی  من كّل  ،قةالر   صدقة   واقيق، فهاتُ عن اليل والرّ  قد عفوُت : »اهلل  قال: قال رسوُل 

 .«دراهم نی ففيها مخسةُ درهم، وليس يف تسعنی ومئة يشء، فإذا بلغت مئت   درهاً 

 .200، 1/1٩٩ ،711طال ، ر:  مسند عل بن أيب "سندامل"أي: يف  (3)

 .160، 15٩صـ ،620 والورق، ر:  هزكاة الذ جاء يف باب ما ،ب الزكاةأبوا "السنن"أي: يف  (4)

، ٩/226، 23٩15بقية حديث املقداد بن األسود، ر:  "سندامل"أخرجه اإلمام أمحد يف  (5)

« تقولون يف الزنا؟ ما»ألصحابه:  اهلل  املقداد بن األسود، يقول: قال رسول عن، 227

ألصحابه:  اهلل  إىل يوم القيامة، قال: فقال رسوُل  ه، فهو حرام  ورسولُ  مه اهللُقالوا: حرّ 

تقولون يف  ما»قال: فقال: « جاره بامرأة   يزن    عليه من أنبعشة نسوة، أيّس   رجُل ال يزن   ألن»

= 
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 .(3) دعن املقداد بن األسو   (2)"الكبی"و (1)"طاألوس  "يف  انُ والطرب   ،سند  صحيحب

ني: اليتيم واملرأةعليند  احّرم رسوُل اهلل   احق  الضعيف 

رواه « عليكم حق  الضعيف نی: اليتيم واملرأة مإّن أحر  : »قال  :١٦٣احلدي  

 .هريرة  له عن أيب واللفظُ  (5)"ع الشُّ "يهقي يف ، والب  (4)عىل رشط مسلم   احلاكمُ 

 واألصندم   واخلنزير   وامليتة   ه احّرم بيع  اخلمر  ورسول   هلل إّن ا

نی"يف  :١٦٤احلدي    أّنه سمع رسول   هلل ا عن جابر بن عبد "الّصحيح 

 والنزير   وامليتة   ه حّرم بيع  المر  ورسول   هلل إّن ا»ل عام  فتح مّكة: يقو هلل ا

 .(6)«واألصنام  

                                                 

= 

، من عشة أبيات   الرجُل  يّسق   ألن»ه فهي حرام، قال: ورسولُ  مها اهللُقالوا: حرّ « الّسقة؟

 .«همن جار   يّسق    عليه من أنأيّس  

 .4/387، 6333من اسمه حممد، ر:  "عجم األوسطامل" (1)

 .20/257، 605من اسمه مقداد، أبو ظبية الكالعي عن املقداد، ر:  "عجم الكبیامل" (2)

 .1482-4/1480، 2561 حرف امليم، ر: "االستيعاب يف معرفة األصحاب"انظر ترمجته:  (3)

]قال احلاكم[:  .هريرة عن أيب، 1/٩2 ،211، ر: يامنكتاب اإل "كاملستدر  "أخرجه احلاكُم يف  (4)

 ."عىل رشط مسلم". ]وقال الذهبي[: "خیرجاه عىل رشط مسلم ومل صحيح هذا حديث  "

من شع  اإليامن، وهو باب يف طاعة أوىل األمر بفصوهلا، فصل يف ذكر ما ورد  4٩ "الشع " (5)

 .6/2532 ،7461 :رمن التشديد يف الظلم، 

 ،2236 :ر، صنامباب بيع امليتة واأل ،كتاب البيوع "صحيحال"يف  البخاريأخرجه  (6)

 إنّ »ة: يقول عام الفتح وهو بمكّ  اهلل  ه سمع رسولأنّ  اهلل  عن جابر بن عبد، 356صـ

= 
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 سك ركل  مُ  احّرم رسوُل اهلل 

ك ًرا؛ فإّن حّرمُت  ال: »قال  :١٦٥احلدي   ب ُمس  ك ر   (1)تش   رواه« كل  ُمس 

 

                                                 

= 

 شحوم   أرأيت   !اهلل رسول   فقيل: يا« واألصنام والنزير   وامليتة   المر   م بيع  ه حرّ ورسول   اهلل 

« ال، هو حرام  »قال: اس؟ فهبا اجللود، ويستصبح هبا النّ نُ ه  د  ، ويُ نُ فُ طىل هبا السُّ ا يُ امليتة، فإهّن 

باعوه  مجلوه ثمّ  ،هام شحوم  ملا حّر  اهلل   إنّ  !اليهود   ل اهللُ قات  »عند ذلك:  اهلل  قال رسول ثمّ 

باب حتريم المر وامليتة  املساقاة واملزارعة،كتاب  "صحيحال"يف  مسلموأخرجه  .«هفأكلوا ثمن 

 .6٩0ـص ،4048 :روالنزير واألصنام، 

 "كتاب الثواب"يف  [(5/366 "هدية العارفنی") ]انظر ترمجته: انبّ ح   الشيخ ابن روی أبو فدئدة: (1)

 ،ثنا عمر بن حفص الوصائي ،عاصم ثنا ابن أيب: حدّ [(2/353 "كشف الظنون")]انظر ترمجته: 

حرف الراء، من اسمه  "هتذي  التهذي "]انظر ترمجته:  ثنا رباح بن زيد ،موسى بنثنا سعيد 

حرف امليم، من  "هتذي  التهذي "]انظر ترمجته:  عن معمر [60، 3/5٩، 1٩35رباح، ر: 

: هلل ا قال: قال رسول عن الزهري عن أنس  [284-8/282، 7087اسمه معمر، ر: 

مات  ،ثّم مات ليلة   م عىل قراءهتا كل  ن داو  فم   ،ليلة   كل   "يس" ي قراءة  عىل أّمت   إّن فرضُت »

 .["الثواب"الشيخ يف  ، نقاًل عن أيب1/2٩7 ،33 :ر "رفوعةالشيعة امل هتنزي"]انظر:  «شهيداً 

ق عند ،ماهّت  وسعيد  وإن أدول: قنی أّن الوضع   فاملحق  د تفّرد كّذاب، فضاًل يثبت بمجّر  ال املحق 

أو  ،أو احلّس  ،ينضم إليه يشء  من القرائن احلاكمة به، كمخالفة نص  أو إمجاع  قطعي نی عن مت هم  ما مل

هدية ")انظر ترمجته: ] "فتح املغيث"ذلك، كام نّص عليه السخاوي يف  لواضع بوضعه إىل غیإقرار ا

[، وأثبتنا عليه عرش  277، 1/276: الضعيف، املوضوع، 3: القسم (176، 6/174 "عارفنیال

به  املوضوع ُيعمل غی   وأمجع العلامُء أّن الضعيف   "منی العنی يف حكم تقبيل اإلهبام نی"التحقيق يف 

= 
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 .ري موسى األشع   عن أيب بسند  حسن   (1)سائيالن  

 تعدىل اهللُ هماحرّ  مد ، فهو مثُل اهلل م رسوُل احرّ  مد

يعني - الكتاب ومثله معه  أوتيُت أال إّن » :قال  :١٦٦احلدي  

عليكم هبذا القرآن، فام "عىل أريكته يقول:  شبعان   أال يوشك رجل   ،-احلديث  

م حرّ  ما أال وإنّ  "!موهفحرّ  وجدتم فيه من حرام   وه، ومافأحلُّ  فيه من حالل   وجدتم

  (5)والرتمذي (4)داود وأبو (3)والدارمي (2)رواه أمحد« تعاىل م اهللُحرّ  ما فهو مثُل اهلل،  رسوُل 

                                                 

= 

يتعّلق هبذا احلديث  إيلّ  جاء سؤال   "عافاهلاد الكاف يف حكم الض  "يف الفضائل، وقد بّيناه يف 

ة يف بويّ العطايا النّ"الفقی  ىد الامس من فتاواملجل  من  يف كتاب الشّتى ته، وجوابه مذكور  وفرضيّ 

 ام أمحد رضا[.. ]أي: من اإلممنه !.عايل األمورواهلل اهلادي إىل م   "الفتاوى الرضوية

 .314، صـ8اجلزء  ،5614 :ر، باب تفسی البتع واملزر ،بةرش  كتاب األ "سننال"أي: يف  (1)

املقدام  عن، 6/٩5 ،171٩4مسند الشامينی، حديث املقدام بن معديكرب، ر:  "سندامل"أي: يف  (2)

ني ب  يكذ   كم أنيوشك أحدُ »قال:  يرب أشياء، ثمّ خ   يوم   اهلل  م رسوُل بن معديكرب، يقول: حّر 

وجدنا فيه من حالل  فام !اهلل بيننا وبينكم كتاُب "ث بحديثي فيقول: حيد   ،عىل أريكته ئ  وهو متك

 .«!م اهللُ ما حّر  مثُل  اهلل  م رسوُل حرّ  ما أال وإنّ  "مناهوجدنا فيه من حرام حرّ  استحللناه، وما

 .1/153 ،586 :ر، هللكتاب ا باب السنة قاضية عىلاملقدمة،  "سننال"أي: يف  (3)

 .651ـص ،4604 :ر، لزوم السنة باب يف ،كتاب السنة "سننال"أي: يف  (4)

، يقال  عند حديث رسول اهلل  هني عنه أن ، باب ماالعلم أبواب "السنن"أي: يف  (5)

 ."غري  [حسن] هذا حديث  "عيسى[:  ]قال أبو .605، 604صـ ،2664 :ر
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 بسند  حسن. (2) يكربعد  عن املقدام بن م   (1)هماج وابن

نی رصاحًة،   ر:واآلخ  ، " هللُما حّرمه ا" أاحدمهد:هاهنا قّسم احلرام  قسم 

 .نیوقاهلام متساوي   "هلل ا ما حّرمه رسوُل "

ينايف قول  العلامء:  التساوي يف نفس احلرمة، فال -مأعل   هللُوا- املراد أدول:

 ."هوأقوى من فرض رسول   أشدُّ هلل ا أّن فرض  "

ين   رشع  لند النبيُّ   احلنيف الد 

ومعه رجال  من  (3)خعي بن أويس النّ  جهيُش  اه أت :١٦٧احلدي  

 ه قصيدًة منها:قبيلته، فأنشد  

قهلل ا رسول   أال يا  أنت مصد 
 

 وركت  هادياً وركت  مهديًا وبُ بُ ف 
 

ين  
عت  لنا د   مااحلنيفة بعد   رش  

 

ی طواغياً    عبدنا كأمثال احلم 
 

 عن (6)بن املباركهلل ا عن عبد (5)اجلّبار طريق عاّمر بن عبدب (4)مندة رواه ابنُ 

 

                                                 

 .13، 12ـص ،12 :ر،  اهلل باب تعظيم حديث رسول، مقدمة املؤلف "سننال"أي: يف  (1)

 .245، 5/244 ،5077 باب امليم والفاء والقاف، ر: "أسد الغابة" انظر ترمجته: (2)

 .1/57٩ ،827 باب اجليم واهلاء، ر: "أسد الغابة"انظر ترمجته:  (3)

 .مندة ن ابن، نقاًل ع1/625 ،1257حرف اجليم، حتت ر:  "صابةاإل"انظر:  (4)

 .5/40٩عامر بن عبد اجلبار، -2٩1حرف العنی، ر:  "تاريخ اإلسالم" انظر ترمجته: (5)

 .5/35٩ "هدية العارفنی" انظر ترمجته: (6)
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 .يف حديث  طويل هريرة  مة عن أيبسل   عن حييی بن أيب (1)األوزاعي

رة  من اإلسالمية مقر   ّن الشيعة  أرصاحًة، ب إىل النّبي  هاهنا أسند التشيع  

مة الزرقان اّل قال العف ،رف العلامءمنذ زمن  قديم  يف عُ  شارع   بيُّ لذلك يقال الن، النّبي 

ين واألحكامه عليه إطالقُ  قد اشتهر  ": "رشحه عىل املواه "يف  ع  الد   .(2)"؛ ألّنه رش  

، وقد مجعت  كلمةُ  فقد احتوی كل   !وحسبك ذلك
 
األحكام   "ارعالّش " يشء

هُي والقضاُء فيها األمُر والنّ  التي أسند   أنقل هاهنا تلك األحاديث   ها، وملالتشيعّية  كل  

 قىض  "، و"هلل ا ى رسوُل هن  "، و"هلل ا رسوُل  أمر  "وأمثاهُلا إىل النّبي، كقوله: 

يكفي  ال ،حاديث بالكثرةاأليف  تلك الكامت وردت   ألّن أمثال   ؛"هلل ا رسوُل 

ن ُه ه: ﴿نفُس  وما قال القرآنُ  ،د  كبیجلمعها جمل   ا هن  اُكم  ع  م  ُسوُل ف ُخُذوُه و  اُكُم الر  ا آت  م  و 

هي  والقضاء  أيضًا يسند إىل غیه تعاىل، أّن األمر  والنّ  :[ يفيد رصحياً 7﴾ ]احلش: ف انت ُهوا

أ  ﴿ :تعاىلهلل فقال ا يُعوا  اهلل  و 
نُكم  أ ط 

ر  م  يل  األ م  ُأو  ُسول  و  يُعوا  الر 
 [.5٩ ساء:﴾ ]النّ ط 

باألحكام بحيث  ليس له ارتباط   بي  أّن الن ،وإّنام كنُت بصدد إثبات

 "تقوية اإليامن" كتاب الوقوف واملعرفة فقط، كام يقول ذلك الطاغي العنيد يف آخر

                                                 

 .14٩، 5/148، 4078حرف العنی: من اسمه عبد الرمحن، ر:  "هتذي  التهذي "انظر ترمجته:  (1)

يف ذكر أسامئه املنبئة عىل كامل  1الفصل  ،2املقصد  "  اللدنيةهموا عىل رشح الزرقان" (2)

 .4/1٩6 صفاته املنيفة،



 421 )رسالة ضمنّية( منية اللبيب

لنی  عن سائر النّاس بأّن عارف   متازُ أ  ّنام أّنه قال: إ": افرتاًء رصحيًا عىل سّيد املرس 

 .(1)"عنها غافلون ، والنّاُس هللبأحكام ا

، ئاً ل شييعد   خص املهنی الذي النصاف! هذا الّش احكموا باإل املسلمون أهّيا

، والكامالت الرّ  حذف   ، والصائص  اجلميلة  فيعة، والدرجات الفضائل  اجلليلة 

بون، فضاًل عن زيد  فيها األن يشاركه  التي ال ،املنيعة لون واملالئكُة املقر  بياُء واملرس 

عىل النّاس يف األحكام فقط، وحّتی ذلك بقدر أّنه عارف   ، وجعل ميزت ه ومر  وع  

عن األنبياء أصاًل؛ فُهم أيضًا  ميزة   أيُّ  له يبق   ن ملإذ   !هبا والنّاُس عنها غافلون

رتة غفلتهم، فإذا ن األّمة إّنام هو يف ف  ع زُ تياموليسوا غافلنی، واال باألحكام عاملون

يبق التفاوُت بالوقوف والغفلة،  امتياز  بينه وبينهم؛ ألّنه مل وقفوا عىل األحكام فال

 ....! وإّنا إليه راجعونهلل إّنا  ،منحرصًا يف الوقوف وقد كان االمتيازُ 

ه و إيامنُ ههذا و !جلذاك الرّ  دين   حاصُل  هو هذا !رأيتمأ املسلمون أهّيا

 لكقدر ذ عن غیه االمتيازُ   ليس له يف األحكام !هللال وا !."هللا حممد رسول"بـ

ع  ومُ فحس ، بل هو حاكم  وصاحُ  األمر،   ، ووال  للتحريم.ش 

بزعمهم، أفيقول عنك أحد   طاغي! أنت أيضًا من الذين يعرفون األحكام   أال يا

 "؟!الّشع حّرمت ها أنت ّرماُت حم"و "؟!الّشع فرضت ها أنت إّن فرائض  "من املسلمنی: 

أنت الذي رشعت  "و "ا؟!أنت الذي عفوت  عنه ،من األشياء جت  فيه الّزكاةُ  ال ما"و

 "؟!هللتلك األحكام تساوي أحكام  ا"و "؟!لك أحكام  يف الّشائع"و "؟!منهاج  الّشيعة

                                                 

 .61ـص ،العادات رشاك يفرّد اإل  ذكريف 5الفصل  يف ذكر التوحيد والشك، 1الباب  "يامنتقوية اإل" (1)
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 حممد رسول ناذلك سيّدُ  ، وقد قال كل  هلل ا ذلك يقال يف سيّدنا حممد رسول ولكن كل  

ه من قلوب ُرحم   وع، وأنفذ  حاديث من هذا الن  األنفُسه، لذلك اقترص الفقُی عىل  هلل ا

نی لألدب، املطب  وأكباد أولئك املُ 
 .!احلمدهلل قة عيوهنم، املفتّحة أفواههم، وسيئ 

 و ر  نبّيند آم  
 نده 

يم نس"هاب ال فاجي القائل يف مة الش  اّل عىل الع الواسعة تعاىلهلل رمحة ا

 رشحًا هلذا البيت من قصيدة الربدة: "فاء لإلمام القايض عياضياض رشح الّش الرّ 

 اهي فال أحد  النّ  رُ نا اآلم  نبيُّ 
 

 (1)نعم ال منه وال أبّر يف قول   
 

 ...إلخ. (2)حمكوم   فهو حاكم  غی ،واه حاكم  س   ...إلخ: أّنه ال "رنا اآلم  نبيُّ "أي: 

 .وده ذكره يف فصل ُج 

عن حتريم  يف بابه، وكانت األحاديُث  كامل   اجلليل فرد   هذا التذييُل هلل! احلمد 

ك املدينة الطيّبة من نفس الباب، ولكنّها ُعّدت بحياهلا ألجل خصوص احلكم بالش  

ن شاء فليقرن تلك األحاديث   ببيان  من هذا التذييل، وليجعل  من إمام الوهابية، فم 

بيد  بي  أّن التشيع  نية الل  مُ "يها ويسم   ،واختياره  رسالًة مستقّلًة مبي نًة القتداره

والّسالم عىل سّيد  رّب العاملنی، والّصالةُ هلل  دعوانا أن احلمدُ  وآخرُ  ."احلبي 

لنی حممد    وآله وصحبه أمجعنی، آمنی!. املرس 

                                                 

 .21ـص ،يف مدح النّبي  3الفصل  "مدح خی الربية الكواك  الدرية يف" (1)

...إلخ،  يف تكميل اهلل  2العل األعىل ...إلخ، الباب يف تعظيم  1القسم  "نسيم الرياض" (2)

 .2/281 ...إلخ، ا اجلود والكرممّ أفصل و
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 تامال   ك  سم  

 سبعة أحاديث يف إزالة أوهام الوهابية

ذا ه يفخر أحادیث أر  ة  سبع -القدیر املوىل هل فرغ  -اآلن  الفقیر  ركلیذف

 وأن   ،مس واألمسالش  ك م  وأص   ىأعم   (1)ةابیهإمام الو ونر كا هب ر  هیظل ؛كالوصل املبار

هم اهب قصد   يالت األحادیث    هانفسر األحادیث  ،من األمور ركفیام ذ كالش   إثبات   إمامر

 هع لسم  یر  نی الكاملس ن املعذور  كول ،صل  أ ا  كا لیست رشأن  ب ،ة  د رصاحها تشهونظائرر 

 .!ادهمن  هل فام هللارل ان یضل  وم   !یغاث وال

 ا يف غد  م   علم  وفينا نبيٌّ ي  

 (3)"دودا يبأسنن "و  (2)"محدأمسند "و "يصحیح البخار" يف :١٦٨ احلديث

 

                                                 

 أي: إمام الطائفة الوهابیة اهلندیة إسامعیل الدهلوي.( 1)

ذ بن عفراء، ر:  "محدأ اإلمام مسند" (2)  عن، 290، 10/289 ،27089حدیث الربیع بنت معو 

 .«!تقواله ا هذا، فلأم  : »بلظ عفراء ذ ابنالربیع بنت معو  

 د  : »عنها بلفظ، 69٤ـص ،٤922 :ر، الغناء باب يف ،دبكتاب األ "داود يبأسنن " (3)
 ،ي هذهع 

 .«!تقولنی ويل الذي كنت  وقر 
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  ي  النب علي  دخل   :قالت (3)ذعن الربیع بنت معو   (2)"هماج ابن"و (1)"يذالرتم"و

 ، یندبن  ف  بالدر  رضبن  یریات ی  ، وجو  يكمجلسك من   ، فجلس عىل فرايشعل   يغداة بن

 :قالت جاریة   ىبدر حت   یوم   تل من آبائهن  ن قر م  

 غد   يف ام   علمر ی   وفینا نبي  
 

 .(٤)«!تقولنی نت  ك ما ويل، وقر اذكه تقويل ال»:  النبي   فقال

فصل  يف ]أي: إسامعیل الدهلوي[ ةابیهالو مامر إ هأورد :التوفیقهللا وبا قولأ

ا هب ثبت   يآلیات واألحادیث التاذا الفصل ه يفر كذ هإن  "وقال:  ،العلم يف كاإلرشا

 العلم إسناد   أن   ذا احلدیث إثبات  هإیراد و یقصد بهف ،(5)"العلم يف كاإلرشا ذم  

 أن ه باعتقد ب ، ولومطلقا   ك  رش  هل إلیباملستقب  
 
 :هح بقولحیث رص   ،هللامن ا عطاء

                                                 

ها عن، 262صـ ،1090 :ر، باب ما جاء يف إعلن النكاح، كتاب النكاح "السنن"أي: يف  (1)

 هذا حدیث  " ]قال أبو عیسى[: «!تقولنی قبلها ويل التي كنت  ي عن هذه، وقر ت  اسكر : »بلظ

 ."صحیح حسن  

ا أم  : »نها بلفظع، 319ـص ،1897 :ر، باب الغناء والدف ،النكاح كتاب "سننال"أي: يف  (2)

 .«اهللا إال   يف غد   یعلم ما ما !تقولوه هذا فل

 .7/108 ،6918النساء، حرف الراء، ر:  "أسد الغابة"انظر ترمجتها:  (3)

 .ذعن الربیع بنت معو  ، 675صـ ،٤001 :ر، باب غايي،كتاب امل "صحیحال"أخرجه البخاري يف  (٤)

 .29ـص  ،العلم رشاك يفرد  اإلذكر  يف 2الفصل يف ذكر التوحید والشك،  1الباب  "یامنتقویة اإل" (5)
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  هأن   اعتقد   أو ،اتبالذ    هل حاصل   كذل أن   عتقد  ا سواء   هثم إن  "
 
من  بعطاء

 یریاتاجلو   أن  " ور:كاملذ طرالش   معنى هنفسر  هو وبنی   .(1)"حال ل  ك عىل ك  رش هفإن   ؛هللا

 .(2)"غد   يف فیعلم ما نصبا  م   هأعطا هللا ا بأن    يي دحت النبم ة  جاری وأن   ،نییغن   جعلن  

احلدیث  يفن ملا مل جید كول ،العلم يف كفصل الش   يف احلدیث   أورد   كومع ذل

ذا لم هبعر " أن قال: عىلواقترص  ،هل عن دعواالتنز   عىل أتى ،أصل   كالش   ة  رائح

 یریات  ع جو  ید   مل  ي  والنب ،باتلمون املغی  م یعاألنبیاء أن   يفیعتقد  ال احلدیث أن

أو  یقوله الذي لجل العاقبالري  ك، فام بالر  همدح   يفذا البیت هنی بمثل األنصار یغن  

 .(3) " بذلك!یرض  

ل  ﴿توضيح اآلية:  ْيب  ف    اْلغ 
اِل  دا   ع   أ ح 

ْيب ه  َل  غ  ر  ع  ول   ،ي ظْه  س  ن را
ن  اْرت َض  م   ﴾إ َّلا م 

 ه ان إثباتر ك إنهللا! اهللا ا
 
 يعذا املد  هعند  رشكا   هللامن ا ذا املنصب بعطاء

یف كف !غد   يفملا  العلم   أحدا   یعطي   أن یقدر ال یضا  أ ینهيف د   عبود  امل فإن   عجب؛ فل

ه خمالفة   ال كذلكو !هنفسل ا  كرشی أحدا   یتخذ   یستطیع أن  للقرآن العظیم رصحية   یرض 

هللا ، قال اهللا  من اعطاءولو كان  ،الغیب لألنبیاء عىلعدم حصول االطلع باعتقاد 

اءر ﴿ :تعاىل ن ی ش   م 
ل ه  سر ن ر 

ت ب ي م  ْ ني اهللا  جی 
ل ك  ْیب  و  ىل  اْلغ  ْم ع  كر ع 

یرْطل 
ان  اهللار ل  ا ك  م  ﴾ و 

                                                 

 .22ـص يف ذكر التوحید والشك، 1الباب  املرجع السابق، (1)

 .33ـص املرجع السابق، (2)

 .33ـص املرجع السابق، (3)
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ْیب  ف ل  ﴿ :تعاىلوقال  ،[179 :عمران آل] ر اْلغ 
امل  دا   ع   أ ح 

ْیب ه  ىل  غ  رر ع  ْظه  ن   یر * إ الي م 

ول   سر ن ري
 .[27، 26 اجلن:] ﴾اْرت َض  م 

  رام ك  ال ئهأولیا عىل ه أیضا  ره  ظیر  هألن   ؛"أحد   عىل هر غیب  ه  ظیر  ال":  یقل ملو

 تعاىل: بل قال ،األنبیاء واألولیاء ی علینا عن طریقوحت   -مهست أرسارر د  قر -

 اخلاص   هغیب عىل هطسل  ی وال هبیغل   وال أحدا   ره  ظیر  ال أي: "أحدا   هغیب   عىلر ه  ظیر  ال"

       رام لیا لألنبیاء الك  العر  تبةر هذه الر  و !نیتبت  ر  نی الات  هبنی  ونب  ال م  أعظ ، ومالسر الر   إال  

ا   القرآن العظیم يف -والثناء علیهم التحیةر - إذ  ؛هیرض  ال  لكذ ! ولكن كلي ظاهرة  جد 

 رر كْ ی  " همن رسالت ر  هو ظاهام ك ،تعاىل هللا ذبر ك هن عندك  أم
 الفقیر  هعلی وردي  ،(1)"يوي 

هو ف ا،هروأهب   ه  وجر ور ه  بأظ (2)"مقبوح   ذب  ك بوح عن عیب  بحان الس  سر " هرسالت يف

ر ي  غو ل  ك عىل املستعانر هللا وا لقرآن،ل تهخمالفیبايل عند  ال  .!فاج 

عىل  احلدیثب ء  يش ثبت   ه لون  أ :ركاملا ةیهذا الداه ْل وس  ، كل ه كذل كعن عْ د  

 استنبط   ینأمن ف ،األنبیاء يفذا االعتقاد هعن مثل  فقط املنعر  وهام فإن   الفرض الغلط

 هو ذاهأ !هلي كتاب كذا الفصل واله وضع   همن أجل الذي ؟ويب  اجل   كالش   م  كح

 ماعندو ،امءالس   فوق   یطی عاءاالد   عند بأن ه القدیم هدأبر  هو ذاهو! إمتام التقریب؟

                                                 

تل لست  لیال  بقنی من ذي القعدة : لإلمام 17ـص "یك رويه" (1) الوهابیة إسامعیل الدهلوي، قر

حرف األلف،  "نزهة اخلواطر"باكستان. ) "باالكوت"سنة ست وأربعنی ومئتنی وألف بـ

 (.265، 26٤تصانیف، صـ "تذكرة الشهید"ملتقطا ، و 71-7/66، 99 ر:

د  كتاب الر "الفتاوى الرضویة العطایا النبویة يف"هذه الرسالة مطبوعة يف جمموعة فتاواه  (2)

 .185 -20/91واملناظرة، 
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 هذهبمثل  أیضا ، كناهرب من هی هوإذا تعاقبت   ،ىرحتت الث   فيتخی لیل  الد   نطالبه

 .همثل قلب ة  د الصحیفوسو   ،ة  دع العام  خ ةاقصافات الن  زاجل

ه احلديث    إذا رأيت ه بعني اإلنصاف! كللّش خيلِّ أدنى جمال   ِل نفس 

 خیل   مل -تعاىلهللا بحمد ا- فاحلدیثر  ،نصافنی اإلبع  رأیت  ذا وإ قول:أ ثم  

ا املعجف ،كللش  ى جمال  أدن ا !كالش  بب أهی  ! هومعرفت   كالش   ةغافل عن حقیقال أهی 

 حرضتهو هجملس   يف  سلالر   در سی  هللا ا رسولر  هسمع  ى ، حت  نی  ه ء  يش كر ل الش  ه

هون بالكر  ؟!... هتأم   من ك ویتبج  هون بالش   نییه سهل  هبات  ش  ؟! ویمر ... فریتفو 

 د  » :نیرف  احل
! ؟!... «!تقولنی نت  ك يبالذ ويلوقر  ،هذه يع   یا أنت   اآلن   رك  تذف كل 

 هإن   كحيو  » :هفی ورد يد الذودا ق بحدیث أيباملتعل   يالبذ ك! تقریر  ةابیهالو إمام  

 :حیث كتبت   (1)«أحد   عىلهللا ع بایرستشف   ال

                                                 

ی عن جب  ، 668ـص ،٤726 :ر، میةهاجل باب يف ،ةكتاب السن  "سننال"أخرجه أبو داود يف  (1)

س، هدت األنفر جر  !اهللا  فقال: یا رسول   أعرايب   اهللا  بن مطعم قال: أتى رسول  

بك عىل  ا نستشفعر لنا، فإن   اهللا  ، فاستسق  عامر ، وهلكت األنكت األموالر ، ونر یالر وضاعت الع  

اهللا  ح رسولر وسبي « تقول؟ حيك! أتدري ماو  : »اهللا  قال رسولر  !باهللا علیك اهللا، ونستشفعر 

  باهللا  یستشفعر  ه الحيك! إن  و  »قال:  جوه أصحابه، ثم  رف ذلك يف ور ى عر ح حت  ، فام يال یسب

ه عىل سامواته عرش   إن   ؟اهللار حيك! أتدري مامن ذلك، و  م اهللا أعظ   لقه، شأنر من خ   حد  عىل أ

ار يف بش   قال ابنر « ل بالراكببه أطیط الرْح  ه لیئط  ن  إ»و ،ة علیهبي صبعه مثل القر أوقال ب« ذاهلك

 .«ه فوق سامواتهه، وعرشر عرش   فوق   اهللا  إن  »حدیثه: 
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حط الق   ة  شد    يبالن   ةبحرض أعرايب   ذكر  و ة  جمدب ة  العرب سن يفانت ك"

 ي  ش النبهفد "!كلیعهللا ونستشفع باهللا ا ىلع كنستشفع ب" :وقال عاء  الد   منه طلب  و

   جوهر ور  توتغی   ،هللاحيمد ا طفق  و ،هذه هبعدما سمع مقالت   شدیدا   وفا  وخاف خ 

األنبیاء  ، مجیعر من ذلك مأعظ  هللا ا ن  أش أن  ب : همه  ف ، ثم   هل املجلس إجلال   أهل

 .(1) "؟!... هعند هللاریشفع ا ين ذا الذ، م  شیئا   تساوي ال ة  من ذر   هن عندو  هواألولیاء أ

ه أن   ،هحرضت يف  سولد الر  املخلوقات حمم   ذا حال أرشف  ههللا! سبحان ا

د ما ر وطفق   ،مدهوشا   صار أعرايب   كلم   سمع   جمر   بنی ما تي ملئتالهللا ا ة  معظ   یذكر

 .الفرشوالعرش 

 إىل تساوي شیئا   ن من ذرة  الء أهو  ون األنبیاء واألولیاك  "ـالقول ب نسبةر  قول:أ

وجود   ال ! يبالن   عىل كمن افرتاء   ،هبذا القول لألعرايب  هتفهیمر و " يبالن  

 فرتاء  او ،ینعن الد   روق  ومر  كمن ضلل   "دهش  " يبلن  ا يف كوقولر  ،احلدیث يف هل

 ة  همنزي  تعاىل هبذات ة  قائم هل ة  صف  همتر وعظ   ،احلدیث أیضا   يف هل أثر   ال ،فرتاءا فوق  

 يش ي  أ ندري ، فلان واملحل  كعن امل
 
 عْ د  و ،نك  ااألم يف ة  مملوء هعظمتر  ا  هإال هحتسب ء

 .ىرسالیر  كید ةعبلر  هفإن   ؛ذاه

 

 

 ی ا  ا دنا ز
ب

 

ن
ر اجه ا 

ب 
 ریت 

 

 ا یهٰل نك 

 

 نعط د ز  رضحت

 

 و ا ہچن

 

 د ا ین وگ ےب ا د ت  ن ا ش

 

  

 

  ےب ایح ن ا ش
ہ

  نكیہوخا  ر ہچ

 

                                                 

 رشاك يفرد  اإلذكر  يف 5الفصل يف ذكر التوحید والشك،  1الباب  "یامنتقویة اإل"أي: يف  (1)

 ملتقطا . 53ـص ،العادات
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ما  وقْل  ،األدب ء  س  ن مر كر و ،ةی  اإلهل ةاحلرض يف واطعنْ  ،األنبیاء هجا يف م  هبس ارم   ي:أ

 .!شئت ما فاصنعْ  تستح   وإذا مل ،ریدت

ع به أقلا  تبة  ر   تكون   أن الرضوري من ليس ع إليه املستشف   من املستشف 

 ةمعظ  ل ا  الفخم ا  ان أمرك ما !كنویعن ع ة  العصاب زع  وان !ة  هین  هل ن تأم  كول

د ما ب هلیعام   هكذا  ي  فالنب ،اهللا  لیس اليما   بأحد   ستشفاء  اال مع أن   !هسمعمجر 

ع به أقل   تبة  رر  بأن   ،رصحيا   ع إلیه املستشف  ةر  ى ینتبه  حت   ،من املستشف   كلذل، فإلیه العام 

 .سانل الل  هان من أك مع أن ه كتة،عن هذه الن    األعرايب حايبر الص   ل  هذ

 یبدو وال ،فركر وال كالش   من ة  رصحي ة  لمك  ي  النب یسمع   أنمكن یهل ف

 تتغی   وال !؟... اهللا  ث یسب حكیم وال ؟!... للاجلغضب والمن  هوجه  ب أثر   أصل  

 :بسیطة ة  لمكب كتفيی بل !؟... اهب ات  هیؤاخذ املتفو   وال !؟... املجلس لهأ ةر كیفی

 د  »
   ...؟!فقط  «هذه يع 

 ةتقوی"كتاب و ...؟! فركر ذین بالهت ن  كإن" :یقول ال مل 

 دن  جد   ...؟! ن  وارتددتر  ن  كب إیامنهذوقد  ...؟! كن بالش  علیكر  كمحي "اإلیامن

جات   نتني كوإن  ...؟! "اهللا إال   ال إله  "بـ من جدید دن  ه  شاو اإلیامن    دن  د  فج متزو 

 .؟!... "كاحمن الن   ني كعقود  

 قطعا   شك  ب ليست  لع عَل الغيب إىل النّبيطّ اَّل نسبة  

 القائلتر  به تعلمو ،فرا  ك تلامكال كتل ونر ك هیثبت ب رفا  ح    لیقر  مل م  هامل

، ةاحلاج عند فرض   احلكم بیان  مع أن   ،كلامهتن   م  كاملجلس ح لر هأ به یعرف، ون  حاهل  

ضوح تبنی  ، فأصل   خیر التأ فیه جیوي وال  عىللع ط  اال ة  نسب أن   احلدیث بنفسا  ور

 هإفادت   أن   "تقویة اإلیامن" مؤل فر  فزعم   ا املنعر أم   ،قطعا   ك  شبلیست  يبىل الن  الغیب إ
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 طمع  م   فل -لموالس   ةلم الص  هوعلی هعلی- همد  األنبیاء وسی   يف االعتقاد هذا طلنر بر 

 هناك قاعدة  و ،ه  وجو هبل ل، ىطلن املعنبر  يف فظ لیس منحرصا  عن الل   املنعر و، هفی

 ."بطل االستدالل إذا جاء االحتاملر " :العقل والنقل عند مةمسلي 

 هو واللعب والعزف والغناءاللا  وقت   يمدح   بأن النبي   يرض   ِل

و واللعب هالل وقت    دح  یم بأن یرض   مل  هأن   من املمكن َّل :أوّ 

 يع  د  » :قال  كلذلف ،فالرضب بالد  و، ساءالن   أغاين سی ام زف والغناء، والوالع

 (1)"يارإرشاد الس  " يفذا االحتامل ح هبرص   «!تقولنی نت  ك  بالذيويل  قر و ،هذه

 .(٤)اهوغی (3)"ةاملرقا"و (2)"معاتاللي "و

 

 

                                                 

ف يف النكاح والولیمة، حتت ر:  "إرشاد الساري" (1) ، 51٤7كتاب النكاح، باب رضب الد 

11/٤91. 

كتاب النكاح، باب إعلن النكاح واخلطبة  "ملعات التنقیح يف رشح مشكاة املصابیح" (2)

لعبد احلق  بن سیف الدین بن سعد اهللا : 6/٤3، 31٤0 ، حتت ر:1والشط، الفصل 

هلوي احلنفي )ت  .(2/58 "معجم املؤل فنی")     ه(.1052الد 

، 31٤0 ، حتت ر:1كتاب النكاح، باب إعلن النكاح واخلطبة والشط، الفصل  "املرقاة" (3)

6/301 ،302. 

والشط،  كتاب النكاح، باب إعلن النكاح واخلطبة "الكاشف عن حقائق السنن"انظر:  (٤)

 .6/25٤، 31٤0 ، حتت ر:1الفصل 
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 ن املدحعاَّلحتامل الثاين يف املنع 

 ي الفهمواإلماء وقارص  ء ساالن   جملس املجلس   رأى ه حيتمل أن   :قولأ ثانيا  

ون العطاء من در  اتبالذ   الغیب عىل علط  أ ا أن نيوه  توي ال یك  ل؛ مهفمنع فی ،اسمن الن  

 حمتمل   ا  ان أمرك ماو ،وس  كمن ةابیهإمام الو مخي لكن و ،یم  كح عر الش  و ،رب  العاملنی

 هعن منع  فالنبي   ،قبیح حممل   إىل م یأخذونههالف يرص  اق أن   هتمل فیحير  ،ه  وجو اذ

منع یر  ،ا  حق   ذلك سر كع واألمرر  ،وىللء باأل  للعق هعن املنع   ةابیهالو إمامر  ظني ف ،ياجلوار

يف  اخیطئو ی الحت   ؛العلم يفقصون اوالن   ةام القارصهاألف هذه األمور ذوومثل عن 

 .مهخیاف علی نی حیث الهاملنع للعقلء املتفق   حاجة  إىل فل ،واالعتقاد الفهم

ن يطع   ن يعص  ورسول   هللا ا م   ویفقد غ   ورسول ه اهللا  ه فقد رشد، وم 

 سنن"و "دودا سنن أيب"و (1)"سند أمحدمر "و "صحیح مسلم" فيف

 هللا ا ن یطع  م  "فقال:   بيالن   عند خطب   رجل   بن حاتم: أن   (3)يعن عد (2)"يسائالني 

 اخلطیب بئس  »:  اهللا رسولر قال ف "ویام فقد غ  هن یعص  وم   ،فقد رشد هورسول  

                                                 

، 6/350، 18275مسند الكوفینی، حدیث عدي بن حاتم الطائي، ر:  "أمحد اإلمام مسند" (1)

 .عن عدي بن حاتم

 .هعن، 89، صـ6، اجلزء 3276یكره من اخلطبة، ر:  كتاب النكاح، باب ما "سنن النيسائي" (2)

 .10-٤/7 ،3610نی والدال، ر: باب الع "أسد الغابة"انظر ترمجته:  (3)
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     مْ قر » :: قال"دودا أليب" ة  روای يفو (1)«وىفقد غ   هورسول   هللا ا ن یعص  وم   :لقر  !أنت

 .(2)«!اخلطیب أنت فبئس   -ْب هاذ أو-

 (٤)الضمی يف هك  تشی هر علیك  ام أنإن  ": (3)ءمن العلام ة  عامج هعیاض وغیر  قال اإلمام القايض

 

                                                 

لة واخلطبة، ر:  "الصحیح"أخرجه مسلم يف  (1)  ،2010كتاب اجلمعة، باب ختفیف الص 

 .عنه، 3٤9صـ

 ،1099 :ر، قوس باب الرجل خیطب عىل ،لةكتاب الص   "سننال"أخرجه أبو داود يف  (2)

 .عنه، 166ـص

 فتح". و٤/131یقال خبثت نفس، األدب، باب ومن باب ال كتاب  "معامل السنن"انظر:  (3)

حاشیة السیوطي عىل ". و1/78، 16كتاب اإلیامن، باب حلوة اإلیامن، حتت ر:  "الباري

 .91-89، صـ6، اجلزء 3276یكره من اخلطبة، حتت ر:  كتاب النكاح، باب ما "سنن النيسائي

 بام ذكر العبدر  مندفعة   يد اآلودا يبأ ثنافاته حدیومر  ي،هة الن حیح يف عل  الص   هذا هو :قولأ (٤)

]انظر  "املنهاج"يف   يووجل النياأل مامر ما استصوب اإل ام  أ ،-تعاىل لههللا ا غفر-الضعیف 

 یضاحر واإل ا البسطر نر أش طب  اخلر  ن  أ يهالن  سبب   ن  أ" [:(1/٤٤0 "كشف الظنون")ترمجته: 

حیحة من كلم حادیث الص  ر يف األهذا الضمی قد تكر   ومثلر  ،مويشارات والر  اإل واجتنابر 

]أخرجه البخاري  «واهاا س  لیه مم  إ حبي أه ورسولر  هللارا یكون   نأ» :كقوله  هللا ا رسول

ه ن  هنا ألاه الضمی   ىام ثن ن  إو [؛6، صـ16كتاب اإلیامن، باب حلوة اإلیامن، ر:  "الصحیح"يف 

بخلف خطبة  ،ظهفح ىلإب ر  قأه كان لفظر  ام قل  فكل   ،كم  ام هو تعلیم حر ن  إو ،وعظ   لیس خطبة  

 ،6، اجلزء كتاب اجلمعة "املنهاج". ]"ام یراد االتعاظ هبان  إو ،حفظها ه لیس املرادر ن  إفظ؛ الوع

 ـ.اه ملتقطا [ 160، 159صـ

= 
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 .(1)"هبتقدیم اسم   تعاىلهللا تعظیام   ؛بالعطف هر  وأم ،ةللتسوی املقتيض

 هللا ا ن یطع  م  »: هخطبت يفان یقول ك هنفس    يي النب دیث أن  احل يفورد  مع أن ه

هللا ا عن عبد (2)دودا بوأرواه  «ه نفس  إال   یرض   ال هام فإن  هن یعص  وم   ،فقد رشد هورسول  

 .صحیح بسند   بن مسعود 

                                                 

= 

 رأی من التنايف بنی نیه اخلطیب   عید ماس  ف العىل هذا التكل   ام حداه ن  إ قول:أف

 ،ضامراإل ولیس من واجبات اخلطبة تركر  ،ايفتن ن الأ وقد علمت   ،وثبوته عن نفسه 

ظهار حیث خیل باإل ضامرر ام كان اإلن  إ ،یضاح وضع املظهر موضع املضمرمن رشیطة اإل ال

 ،بالذم    ي  ه النبیواجه   نأل فكیف یكون هذا مقتضیا   ،سبلر  هنا الاوه ،االلتباس ىخیش

 ،فهامباإل ل  خیر  يف الكلم بحیث ال جیاي  اإل حيب   وقد كان « مْ قر » وأ« اذهْب » :ویقول له

 ة  لطیلوا الص  أف ،من فقهه ئنة  ه م  خطبت   جل وقرصر صلة الر   طول   ن  إ» :وكان یقول 

كتب اجلمعة، باب  "الصحیح"]أخرجه مسلم يف  «سحرا  لمن البیان  ن  إو ،واقرصوا اخلطبة  

لة واخلطبة، ر:  كام -يف اخلطبة  عنه  ذلك ثبوت مثلثم   .[3٤9، صـ2009ختفیف الص 

كره ذ ما ىلإام املحیص ن  إف ،صل  أ یذر هلذا الوجه وجه قبول   ال -دودا يبأ يستسمع من حدیث  

 .[. ]أي: من اإلمام أمحد رضامنه !.عىل التوفیقهللا واحلمد  ،الضعیف العبدر 

لة واخلطبة حتت كتاب اجلمعة "إكامل املعلم بفوائد املسلم" (1)  ،870 :ر، باب ختفیف الص 

ف. 3/275  بترص 

، 166، 165ـص ،1097 :ر، قوس باب الرجل خیطب عىل ،لةكتاب الص   "سننال"أي: يف  (2)

  اهللا رسول مسعود أن   عن ابن، عیاض ه، عن أيبعن عبد رب   تادة،عمران، عن ق  بطریق 

 ه اهللار د  ن هیاحلمد هللا، نستعینه ونستغفره، ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا، م  »د قال: كان إذا تشه  

عبده  دا  حمم   اهللا، وأشهد أن   إال   ال إله   له، وأشهد أن هادي   ن یضلل فلله، وم   مضلي  فل

= 
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 ،ةاجلمع یوم   ا خطب  هب يالت  هخطبت   ريهاب الز  هش روی ابنر  وكذلك

احلدیث بو .ل  مرس   هعن (1)أیضا   هروا «ویفقد غ  ام هن یعص  وم  » :هبعین فظر ا الل  هوفی

 .!فانتظر ،تعاىلهللا قی بتوفیق افلل حسن   وتقریر   ید  تای یتم   اآلي

 اَّلحتامل الثالث يف املنع عن املدح

من  علماإلر كبغی ذ إلیه  املطلقر  الغیب   علم   إسنادر  هو املنع هر وج ثالثا :

 : "معاتاللي " يف يلوهث الداملحد   احلق   ق عبداملحق   الشیخر  هإلی ىوم  أ ،هللا ا

ة اهللا، ومستغرقا  يف بحر ع جلناب عز  ة والتواضر ة احلقیقی  ونه يف غایة العبودی  وذلك لك  "

م اإلرشاك فیه ،هلو قدر  ه وعر شأن   التوحید، وأیضا  لرفعة    .(2)"یغلب توه 

 هب یقرن   أن ونبدر  "ذاكعل سأف إين  " :أن یقال هركام یك ه  وجیل   هوإن   قول:أ

ال  ﴿: تعاىلهللا قال ا ،هللا ة  مشیئ دا   و  ل ك  غ  ل  ذ   إ ين  ف اع 
 
ء ْ َش 

ول ني ل  قر اء  اهللار * إ الي أ ن ت  ﴾ ی ش 

 .[2٤، 23 الكهف:]

                                                 

= 

ن ه فقد رشد، وم  ورسول   اهللا  ن یطع  ي الساعة، م  بنی ید   ونذیرا   بشیا   ه باحلق  ل  أرس   ،ورسوله

 .«شیئا   اهللا  یرض   ه، والنفس   إال   یرض   ه الهام فإن  یعص  

 ،56 :رما جاء يف اخلطبة یوم اجلعمة، باب  ،لةكتاب الص   "راسیلامل"داود يف  جه أبوأخر (1)

احلمد هللا نحمده  :اهللا  رسول خطبة   كان صدرر »عن الزهري قال: ، 103، 102ـص

ل ن یضل  له، وم   مضلي  فل ه اهللار ن هید  نا، م  ونستعینه ونستغفره، ونعوذ به من رشور أنفس  

 ونذیرا   بشیا   ه باحلق  عبده ورسوله، أرسل   دا  حمم   وأن   ،اهللا إال   ال إله   د أنله، وأشه هادي   فل

 .«وىهام فقد غ  ن یعص  وم   ،ه فقد رشدورسول   اهللا  ن یطع  اعة، م  ي الس  بنی ید  

 .8/111،  ٤778، حتت ر: 2كتاب األدب، باب األسامي، الفصل  "ملعات التنقیح" (2)
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 هللا خمتصٌّ با غّيبا بامل الّذايت العلم  

اي العلمر و م هتآلهل هیعتقدون كانوا ارر ف  كوال ،هللا با خمتص   غی باتبامل الذ 

 :یقال أن بأس   وال ،"الغیب عاملر " :ملخلوق   یقال   أن  ه  رك كم، لذلهوغی   ة  لالباط

 ،احلدیث يف العلامءر  ىأبد   ثان   ذا احتامل  ه .تعاىلهللا من ا طلع  إب م یعلمون الغیب  إن  

 األنبیاء يف عتقاد  اال أن   ال ،لمكدب الآ إىل ا  ظرنذا التقدیر ه عىل كان أیضا  املنعر و

م" وهو  ،ا  كرش ون  كی عن أن فضل   ،ممنوع   "هللامن ا طلع  إب مون الغیب  یعل بأن 

 .!التوفیق ويل   تعاىلهللا وا ،التحقیق يذا ینبغكه .ذا الطاغيه مقصود

 عاّم يف غد النبي   خيربك أمتى تش

عن  روى ،ی واملغاييالتابعي الثقة إمام الس   سحاقإ بن حممد :١٦٩ احلديث

وف بن ع   (2)كر مال ون حلق  كزم املشملا ان"قال:  عديلس  بن عبید ا (1)وجزة یزید أيب

ن مشكي كان رئیس  و- بالطائف اين تلو أو»: هللا ا فقال رسولر  -نیحن   یوم   هواي 

 ةمن اجلعران  ، وقد خرج  هب فلحق   كذل هفبلغ   «هومال   هل  هأ هعلی لرددتر  مسلام  

وف بن ع   كر فقال مال ،ةفاملؤلي كمن اإلبل  ة  ئم ه، وأعطاهومال   هل  هأ  هفأعطا ،مفأسل  

 :ةمن قصید هللا ا ب رسول  خیاط  

 بواحد   وال سمعتر  ما إن رأیتر 
 

 هم كمثل حممداس كل  يف الن   
 

                                                 

 .9/363 ،8032 :رالیاء، من اسمه یزداد ویزید، حرف  "ذیبهتذیب الته" ه:انظر ترمجت (1)

 .533، صـ7753، حرف الیاء، حتت ر: "ثقة": "التقریب"يف  هوقال

 .39، 5/38 ،٤63٤ :ر باب املیم واأللف، "أسد الغابة" انظر ترمجته: (2)
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 تديجْ زیل ملر للج   ىفأعط وف  أ
 

  يف غدخیبك عام   أتش ىومت 
[ 

القبائل من  ك، ومن تلهقوم م منن أسل  م   عىل هللا ا رسولر  هقال: واستعمل  

ْ خیرج هل ، فلان یقاتل ثقیفا  كف ،مهوف ةموسل ةثامل  .(2)هی یصیب  حت   هعلی أغار إال   (1)حم رس 

 بطریق (٤)"اجللیس واألنیس"تاب ك يف (3)يفروی املعا :١٧٠ احلديث

 

                                                 

ح: املال یسام يف املرعى من األ (1) ائم، قال الليیث: الرس  : املال الس  حر ْ لسان "نعام. )انظر: الرسي

 (.2/٤78العرب حرف احلاء، فصل السنی املهملة، 

، 7689: رحتت  حرف املیم، ذكر من اسمه مالك، "متییز الصحابة صابة يفاإل"انظر:  (2)

وف مالك بن ع   ة  قص   وقال ابن إسحاق بعد أن ذكر  إسحاق.  ، نقل  عن ابن551، 5/550

وف بالطائف، فقال بن ع   مالكر  ا انزم املشكون حلق  ثني أبو وفرة، قال: ملوحد   :بوفد حننی

من  به، وقد خرج   فبلغه ذلك فلحق  « هه ومال  علیه أهل   لرددتر  لو أتاين مسلام  : »اهللا  رسولر 

وف بن ع   فة، فقال مالكر من اإلبل كاملؤلي  ه، وأعطاه مئة  ه ومال  م، فأعطاه أهل  اجلعرانة فأسل  

 :من قصیدة اهللا  خیاطب رسول  

 بواحد   وال سمعتر  ما إن رأیتر 
 

د هم كمثل  يف الن اس كل     حمم 
 

 ى للجزیل ملجتدي فأعط  أوف  
 

 ك عام  يف غدخیبر  أى تشومت   
 

دت أنیاهبا  وإذا الكتیبة عر 
 

مهري  ورضب كل  مهن د   بالس 
 

 هعىل أشبال   فكأن ه لیث  
 

 خادر يف مرصد اهلباءة وسط   
 

 

 .6/360 "ة العارفنیهدی" انظر ترمجته: (3)

عايف بن يكریا النيهرواين، : أليب"نیس الناصح الشايفالكايف واأل لیس الصالحاجل" (٤) ج مر  الفر 

= 
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 مسلام    يي النب ىن أتواي  هوف رئیس بن ع   ك  مال أن   :(2)ةعبید عن أيب (1)ياحلرماي

 خیا   ه( فقال لىنفس املعن يف ا أبیاتا  هر فیك)ذ هل مدیح   ة  قصید  يي النب وأنشد  

 .(٤)"ةاإلصاب" يف ا احلافظر هركذ .(3)ة  ل  حر  هساكو

                                                 

= 

 (.1/٤65 "كشف الظنون")                    .ه390املتوف  سنة 

ل، صـ، 1065حرف احلاء، حتت ر:  "بغیة الوعاة" انظر ترمجته: (1)  .515اجلزء األو 

 .257، 7/256أبو عبیدة، -1617، ر: 10الطبقة  "سی أعلم النبلء" رمجته:انظر ت (2)

 ك بن عوف عىل الرسول،، وفود مال98املجلس  "اجللیس واألنیس"يف أخرجه املعايف  (3)

وف بن سعید بن ربیعة بن یربوع بن واثلة بن وفد مالك بن ع  "عبیدة قال:  عن أيب، 726صـ

 ه:فأنشد   بي رئیس هويان یوم حننی، بعد إسلمه إىل الن دهان بن نرص بن معاویة، وهو 

 بواحد   وال سمعتر  ما إن رأیتر 
 

 حممد هم كمثل  اس كل  يف الن  
 

 ى للجزیل ملجتد وأعط  أوف  
 

  يف غدخیبك عام   أى تشومت   
 

 اأنیاهب   حددْت  وإذا الكتیبةر 
 

 مهند بالسمهري ورضب كل   
 

 ه لیث عىل أشبالهفكأن  
 

 يف مرصد خادر اهلباءة طوس   
 

 ."ة  ل  وكساه حر  خیا    فقال له النبي  

اجللیس "ويف . 5/551، 7689: رحتت  حرف املیم، ذكر من اسمه مالك، "صابةاإل" (٤)

للمعايف من طریق احلرمايي، عن أيب عبیدة: وفد مالك بن عوف، فكان رئیس  "واألنیس

 خیا   :م، وياد فقال لهما تقد   ، فذكر نحو  ه شعرا  فأنشد   بي هواين بعد إسلمه إىل الن 

 .ة  ل  اه حر وكس  
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 ىمت  " :یقْل  مل ! ىأصحاب املصطف عىل تعاىل هللا رضوانر  م  اد قول:أ

 حيتمل أن هذا األسلوبر  انكحیث  بالغیب، كخیب  ي  النب اءمتی یش ي:أ "اءیش

ر  یرعط   إذا مل ما عىل یصدق   ، ءيش عىل ط لع  نی اأو عام   عام   يف هفق لبل یت   ،ة  خی املخب 

ام إن   هألن   ؛"بالغیب كتر أخب متی شئتر " :امواإلهی ةسبیل التوری عىل یقول   یقدر أنف

 يف عام   كخیب اءمتی تش" :بل قال ،ة  صادق ةطیالش   القضیةر ف ،اخلب هل ىیشاء حنی یتأت

 د  حمدي  هوقت وال ،معنیي   سائل   ال ،انك ا  أی   مطلق   سائل  نا هاه بخاط  وامل ،"غد  

 .ة  غی خمصوص ة  ركبل ن ،باللم فمعر   "غدال" وال

 يش ي  وعن أ ،متی شاء ،شاء رجل   امأی   ن  إ :فاحلاصل
 
 يي النب فإن   ،سأل ،شاء ء

 عىلع لط  ی أو ،بالفعل لسیكون يف املستقب   ما علم مجیع  ن ی  م   ذا شأنر هام وإن   .هخیب 

 .قطعا   ذا اإلطلقر ه یصدق   ن فل  وإال   ،اءی شعلم مت  بأن ه ی   هواهو هإرادتالغیب ب

 هصل یدر ت وال ،ء  يش هیلد  لیس  ،مثل   فقی   ید  ي   :حمسوس نظی   يفذا هنظر لتو

 الفقیر  كاذل ،بهن قطع الذم   ثلثة   نی أوثنت  ا هل بر هی كن املل  كول ،ةی  كاخلزائن املل   إىل

 يف اءام یشإن   هفإن   ؛"من الذهب متى أشاء ة  بقطع قر تصد  أ" :ةسبیل التوری عىل یقول   أن

متی  یكم الذهب   أعط  الفقراء بأين   ةعام  ل نن ه لو أعل  كول ،هاجید يالوقت الذ

 یملك ال ، وهوالفقراءر  هسألی حینام هذبر ك یتبنی  ف ،قال غلطا   هن  أ جرم   فل ،تشاءون ما

 كتل كر املل   هلو أعطا ،نعم !؟... يفمن أین یعط ،زائناخل يف هل خیة   وال ،املال  

 هیعط   مل أو ،ء  يش منها ینقص وال ،سائل   هسأل ما ا متیهمن ي  بالفعل لیعط اخلزائن  

 كاذلصح  ف ،شاء متی شاء ا ماهمن لیأخذ   ،اخلزائن ه يفخیي  كر ن املل  كبالفعل ول

 .الكلم العام كمثل ذل یقول   أن جل  الر  
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 ي   ، وهو َّل النبيا  مدحيالّصحايب 
 م عليهنع  ّلة  وي  ساه ح  ر عَل ذلك، بل ك  نك 

 يف ةریمكال ةفالص   هذهب هیصفر  حايبالص   أن  بح ترص   األحادیثر  هذهفإذن 

ة  حر  بل كساه ،كذل عىلر ك  ین و الهو ، هعرض املدح لم    ، فثبت  هم علینع  ویر  ل 

ضوح  ا  وحق   ، اختیارهو هإرادت عىلب الغی عىللع ط  جعل اال تعاىل هللا ا أن   بالور

 .ءاألنبیا شأنر  كذلك

 سيكون يف الغيب ك مادر  هبا ي   له صفة   النبي  

 :-العايل هس رس  د  قر - الغزايل اإلسلم حممد حممد حممد ةحج   ل اإلمامر اق

 ،من اخلواص   بأنواع   و خیتص  هو ،هغیر  هویفارق ب ،ي  النب هب عام خیتص   ة  عبار ةر النبو  "

 ار  والد   ،هت  كئومل ،هوصفات   ،تعاىلهللا با ةقاألمور املتعل   یعرف حقائق   هأن   :اهأحد  

 :اهثاني .شف والتحقیقكال ة  ويیاد ،املعلومات ةثركب هلعلم غی خمالفا   علام   ،ةخراآل

 اتر كا احلرهب تتم   ة  لنا صف ام أن  ك ،ةللعاد ةر اخلارق فعالر األ ا تتم  هب ة  صف هنفس يف هل أن  

ام ك ،مهده  شاویر  كة  ئ امللبرص  ا یر هب ة  صف هل أن   :اهثالث .ةر القدر يهو ،بإرادتنا ةناملقرو

 يفون كسی ما كدر  ا یر هب ة  صف هل أن   :اهرابع .ىا یفارق األعم  هب ة  للبصی صف أن  

 .(2)"بهرشح املوا"صدر  يف رقاينالز   ةر مالعل   هعن هنقل .(1)"الغیب

العظیم  ذا اإلمامه یف وقول  الش   ذا احلدیث  هنوا ا املسلمون! قار  أهی   قول:أ

ة  هقر -حكیم األم  س رس   ر  هی یظحت   وانظروا! ،الكثیف ةابیهإمام الو بقول -املنیف د 

                                                 

ف. ٤/206 كتاب الفقر والزهد، بیان فضیلة الفقر مطلقا ، "إحیاء علوم الدین" (1)  ملتقطا  وبترص 

 .1/٤0 ...إلخ، يف تشیف اهللا تعاىل له  1املقصد  "بهاملوا عىل رشح الزرقاين" (2)
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 إن   :الغزايلنا ل إمامر اق . ءشأن األنبیايف ل الباطل هوأ ل احلق  هبنی عقائد أ الفرقر 

 -بإرادتنا كونتحر   نمَش نحنام ك- ة  ا العادخیرقون هب ة  األنبیاء صف يفع أود    هللا ا

 ل.ستقب  امل ات  بغیي م اون هبكدر  یر  ة  وصف ،كة  ئا امللیبرصون هب ة  وصف

 أمر   يفم هل دخل   الو، ةمن القدر م نوع  لیس هل"یقول:  ةیابهالو إمامر  ذاهو

لع جعل االط   هللا ا بأن   ة  م فضیللیس هل" :وأیضا  " .(1)"هم علیهل ة  وال مقدر ،بالفعل

ق  ا  لنفر  أن  ب ،ونكی یعلموا متی أرادوا ما سیحت   ،مغیب حتت مقدرهتال عىل ري  یر

احلرب أو  هذه يف ا  حتافكون ی یربح، أو نل أو ةالتجار هذه يفأو یربح  ،باألوالد أم ال

 ةاملعرف وفاقدر  -كبیا  كان أو صغیا  - سواء  األمور  هذه يفباد الع   مجیع   ألن   زم؛هی

 هحقیقت   ال یعرف ،ةاآلخر نیا أو القب أوالد   يف هعباد   هللارا هامل بیع أیضا  ماو ،لونه  جا

 هل عبدا   هللارا أعلم   ، وإذاهغی وال حال   هنفس یعلم حال   ، الا  أو ولی   ا  نبی   كان سواء   ،أحد  

 ،ل  جمم   ذا العلمهف ،ة  أو قبیح ة  نحس   كذا أمر ة  عاقب أن   ،ام  أو إهل بوحي   مقبوال  

 .(2)"معن قدرهت خارج   هتفصیل عىل والوقوفر  ثركاأل عىل لعر واالط  

 

 

                                                 

ف،ال رشاك يفاإل رد  ذكر  يف 3الفصل  ذكر التوحید والشك، يف 1الباب  "یامنتقویة اإل" (1)  ترص 

 ملتقطا . 35ـص

 علم،ال رشاك يفاإل رد  ذكر  يف 2الفصل يف ذكر التوحید والشك،  1الباب  "یامنتقویة اإل" (2)

 ملتقطا . 32ـص
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 تعاىل هللا أكثر ممّا عّلمه ا حد  أن يعلم  أَّل يستطيع 

،" تعاىل هللارا همعل   اثر مم  كأ أن یعلم   حد  أ یستطیع ال" بقدر: هقول قول:أ  حق 

  أفضل   ون  كأن ت یف یمكنك ةر نا االختیاری  فأفعالر 
 
 ؟!ةی  اإلهل ة  رادإلاوهللا ا من عطاء

د ، یریاخلوارجكالباطل  ةإرادب ة  احلق   ة  لمكقال الفهو  ،ا باطلهب أرید   حق   ة  لمكن كول

 ،تعاىل هللا من اختیار   لیس لألنبیاء  يیعن ،مهعن يطائاالختیار الع   سلب   أیضا   اهب

 :هنص   ه ماح برص   وقد حمضا ، نووجمبورر  ة  م عجزهر بل 

 ،عون متی شاءوالط  یف ،ساالن   ةحتت مقدر ةرهاألشیاء الظا ىلع لعط  اال"

فتعلم متی  ةحتت املقدر ون  كی الغیب بأن عىل لعط  االشاءوا، فی مل ن متیلعوط  ی وال

 هللاروإذا أنبأ ا ،ة  وریحر  الو عفریتا   الو ا  ولی   الو ا  نبی   هللارا هبهی مل ،هللا شأنر  وهام إن   ،شئت  

 .(1)"جلالر   كوی ذله  حسب  ال ،هحسب إرادت كام ذلفإن   ،ما شاء من أمر   أحدا   أحیانا  

  و اختيار  بعطاء القادر اجلليل اَّلقتدارش  ذو  ب    األنبياء  

ه ار  امل الن بوي احلدیث فيف  رد   الغزايل ورهلإلمام املش آنفا   والقول املسطور ،ذكرر

م احلدیث كبح  األنبیاء   أن   الفرقر ف ،ةملباجلو االعتقاد الباطل. عىل هذا رصیح  

رون قاد   ، بعطاء القادر اجللیل االقتدار اختیار   وذور  ش  ب   :ل احلق  هقول أوبور هاملش

 ة  رهظا اختیارات   ب  هو  العطی ات ب  هوا ام أن  ك ،یبالغ   كار اخلوارق وإدراهإظ عىل

م متی هلم وأرجر هیوا أید  كی حير  حت   ؛اسالن   ةعام  ل ةرهات الظاكات واإلدراكاحلر يف

                                                 

 علم،ال رشاك يفاإل رد  ذكر  يف 2الفصل يف ذكر التوحید والشك،  1الباب  "یامنتقویة اإل" (1)

 ملتقطا . 29ـص
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 ،م إذا شاءواهنحنی أعیر مفت   یشاءوا، ویبرصوا شیئا   وا متی ملكحير   وال ،شاءوا

 یشاء ما مل  واولو شاء ،هللا بمشیئة ال  إ شیئا   اویشاء ولو مل یشاءوا، یبرصون إذا مل وال

 هاختیار يبنی ید   ي شیئا  تغن ال ةالعطائی   االختیاراتر  كوتل ،شاءوا ما ن شیئا  كی لمف ،هللا

 فإن   ؛باتاملغی   كاملعجزات وإدرا يف هبعین رام الك   األنبیاء شأنر  فهكذا، ياحلقیق ايالذ  

ا خیرقون هب ةفات الباطنالص   ،والبرص   مع  والس   ةرهاجلوارح الظا م مثل  هأعطا  مرهبي 

 یستطیعوا مل ولو ،یشاءوا ملمتی  ونط لعی وال ،باتاملغی   عىل ونط لعیمتی یشاءون و ة  العاد

 ةابیهالو إمام عندو ،تعاىل هللا ةون إراددر ب شیئا   مادهتر إر نفعت وال ،هللا بمشیئة یشاءوا إال   أن

 ،كاحلجر ون مطلقا  وجمبورر  حمضا   ة  عجز  رامك  ال األنبیاءر  عنده بل ،لیس كذلك

كون فل ك   مهكإذا حر   إال   یتحر   ،يطائم الع  هاختیار ونبدر  ةالقرسی   هبمحض إرادت   حمر 

 :هبام نص   هيعم   عىل ستدلي ا اجلاهلر ذا ه .جمبورین ینجامد   ون یظل  وإال  

 علم   هیتأت ل ن ملكول ،ر  األم عرف  ی أراد أن هأن   مرارا   هل فق  ات    يي النب فإن  "

 واغتم   ة  م املنافقون عائشاهت   فقد ،آن  واحد يف هف  عر   تعاىل هللارا أرادملا  ثم   ،األمر كبذا

 ،ةاحلقیق ةر معرف هیتأت ل ملو ،مر  األ ق  حيق   أن اما  ل أی  وحاو   ،شدیدا   غام     ي  النب كلذل

 .(1)"ةیئبر ة  عائش وأن   ،بوناذ  كاملنافقنی  أن   هأخب   هللار أراد الام  ف

 

 

                                                 

 علم،ال رشاك يفاإل رد  ذكر  يف 2الفصل يف ذكر التوحید والشك،  1الباب  "یامنتقویة اإل" (1)

 .30، 29ـص



 445 مسك الختام

 بني اَّلختيار الّذايت والعطائي رق  لف  ا

 ، والعطائيايرق بنی االختیار الذ  ف  لا يف تمییزال صلحیة یهكان لد   لو قول:أ

 عن ملرادف اختل   فإن  عدم   أصل ؛ يالعطائ ختیار  اال يفتنا االتفاقات ال هذه مثل   أن   لعرف  

 مر   ألف   ئات  فق مویت   ،ةی  اإلهل ةالذاتی   ةلقدرل ة  االختیار خاص  
 ةاإلنسانی   ةالعطائی   ةالقدر يف ة 

 حجرا ، اإلنسانر  یصی به فل ،ءر الَش   له أتىیت فل یریده، ال هللا ن اكول شیئا ، یرید املرء   أن  

 ةالذاتی   ةر راداإل هدتساع   مل ینفع ما ال هأن   يالعطائ نر أام شوإن   ،يالعطائ هب اختیارر سل  ی وال

  رامكال األنبیاء   جعل هناك هأن   !رهقال عىلر هق  وال ،رفة منهالطر و .ةر ی  هلاإل ةاحلقیقی  

الغیب  عىل لعط  اال كونر " ل:اق حیث لإلنسان یا  ساومر  همعبود   جعل هاهناو ،حجرا  

 .(1)"هللا شأنر  ذاهام إن   ،متی شاء علیه لعط  ی ىحت   حتت اختیار املرء

 دي  يلٌّ أب  ز  هو أ  بل خملوقا  له، َّل اختياره، وبليس  ،ةذاتيّ ال ت هصف اهللا  علم  

 ذا لیس شأنر ه ،ل  ك! كت  هاألدب املت قلیل  یا و! عیب   بأشد  هللا  ا العائبر أهی  

نا  وهو  ،ةذاتی  ال هتر صف  هعلمر بل ل، م  هخیف املن الس  أذا الش  هعن  ه  و منزي هو ،رب 

يء  بذ عقلال لي تخمیا ف .ا  حادث، ولیس ي  دأب   يل  ي  و أ  هبل  ،هل خملوقا   الو ،هاختیاربلیس 

 تعاىله أن  " اختیاره تعاىل، لیس له معنى إال  الغیب حتت  عىل لعاط   ونر ك! الل سان

ذا ه !ةالضلل هوج عىلف تر ف ،"شاءی متى علیه علیط   هن  كول ،بالفعل یعلم الغیب   ال

ا لحوادث، ول حمل   الذي هو ،ل بالفعلهوم اجلاهاملو كإهل  ة  این بل متعال   احلق   ناإهلر أم 

ا  عام   هللارا تعاىل، ةحيالرص   هذه كتعن سب    .!بیا  ك  یقول الظلمون علو 

                                                 

 .29ـص علم،ال رشاك يفاإل رد  ذكر  يف 2الفصل يف ذكر التوحید والشك،  1الباب  "یامنتقویة اإل" (1)
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 رب   ةحرض يفاألنبیاء و يفال ذا الض  ه إیامنر  هو ذاه !رأیتمأ ا املسلون! أهی  

 .!العظیم العلهللا  باال  إ ة  قو   وال حول   وال !راجعون ها إلیوإن  هللا ا إن   !...ةالعز  

 منعكس همنتكس وعقل   املعرتض فهم  

د  اخلطأ" !هضلالت   نذكر أین إىل ذا!ه كعن عْ د   ع   هعلی اعرْض  "ما عىل مثله یر

م كحي ملو هناك،  ي  النبیغضب  مل! ايبها الوأهی   یت  رأأ :هل وقْل  ،هاملار  ذكرر  احلدیث  

يد  » :األنصار یریةقال جلو   بل ،كبالش   العاقل  جلر نا الر  هاهو فقط، ...«هذه ع 

 نایفید واحلدیثر  ،(1)كم من ذلأعظ  ب  هعرض مدح  م   يف هالفاضل یصفر  حايبالص  

 كرش عىل هفام أشدي  ،رامكمن اإلنعام واإل بمزید   هل علیبل یتفض   ه،ه  ین مل  يي النب أن  

ك فام بالر " :تقول س حیثكعنامل كس وعقلكاملنت كم  هف راجعْ  نذ  فإ !ةابیهالو

ان كن وم   ان القائلر كن م   لمم تعفل   أ .'' بذلك!أو یرض   هجل العاقل الذي یقولبالر  

يا﴿ بذلك! املرتيض
ْیلر مم  مر اْلو  ل كر ق  و 

اه  و  ي  ا هر إ ذ  هر ف  غر ی ْدم  ل  ف 
ىل  اْلب اط  فر ب احْل ق  ع 

ْل ن ْقذ   ب 

ون   فر  [.18 ﴾ ]األنبیاء:ت ص 

                                                 

 :فقال النبيي  أنشد  حیث  (1)

 بواحد   وال سمعتر  ما إن رأیتر 
 

 حممد هم كمثل  اس كل  يف الن  
 

 ى للجزیل ملجتد وأعط  أوف  
 

  يف غدخیبك عام   اءى تشومت   
 

 اأنیاهب   حددْت  وإذا الكتیبةر 
 

 مهند بالسمهري ورضب كل   
 

 ه لیث عىل أشبالهفكأن  
 

 خادر يف مرصد اهلباءةوسط  
 

 ."ة  ل  وكساه حر  خیا    فقال له النبي  
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 تقویة" فر ، فنقله مؤل  عن حذیفة  (1)"املشكاة"رواه يف  ما :١٧١ احلديث

 :اتالعاد يف كبیان الش   يف كتبف، كذل عىل مزیدا   اسمعْ ف "اإلیامن

ا ئا  شی همو، وأن یعظ  نیاأمور الد   يف هروكأن یذ هعباد   هللارن الق  "  تسمیةك م 

 وأن ،هعن ىن   وجیتنبوا ما ،هب أمر   ویمتثلوا ما ،(2)"خْش دا ب  خر "و "هللاعبد ا"بـوالد األ

ا هم  األمور عل   هذهمثل ف ،تعاىل هباسم والفأن حيو ،هللاشاء ا إن كذا ا  نفعل أمر :یقولوا

ذا همثل  ة  وریواحلر  والعفریت   واألولیاء   م األنبیاء  یعظ   أحدا   فلو أن   ،هلتعظیم هللارا

 يفجات یستند باملروي  وأ ،"اإلمام ةر به" وأ "يبعبد الن  "بـ األوالد   ي  أن یسم  ب ،التعظیم

 ي،بحيلف بالن   أو ،"هورسولر  هللارشاء ا إن سآي" :أو یقول ،سب وامللب  ل واملش  ك  املأ

 .(3)"اتالعاد يف كر اإلرشا :هیقال ل ما ذاهو ،كثبت الش  یا هل  كاألمور  هذهفب

 «الّرسول   شاء  ثّم  هللا شاء ا ما» :حديث

 رشح" ا  من كتابحدیث ىع  ذا املد  هل إثباتا   كذا الفصل من الش  ه يف أورد   ثم  

قال:   يي النب أن    ةر حذیف هروا يالذ (5)"ةاكاملش" يف يمن باب األسام (٤)"ةالسن  

                                                 

ین أبو عبد : لويل"مشكاة املصابیح" (1) افعي الشهی اهللا اخلطیب الش   اهللا حممد بن عبد الد 

 ه.7٤9بخطیب الفخریة، املتوف  سنة 

 .(6/12٤ "هدیة العارفنی"و .2/570 "كشف الظنون")

 .هللاهبة ا ي:أ (2)

 ملتقطا . 2٤، 23ـصيف ذكر التوحید والشك،  1الباب  "یامنتقویة اإل" (3)

 .(2/72 "كشف الظنون") ه.516وف  تامل ،ويغ  : لإلمام حسنی بن مسعود الب  "ح السن ةرش" (٤)

 .3/32، ٤779، و٤778، ر: 2كتاب اآلداب، باب األسامي، الفصل  "مشكاة املصابیح" (5)
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 هذه هب علیك  ور (1)«هوحد   هللارشاء ا ما :ولواوقر  ،حممد   وشاء   هللارشاء ا ما :تقولوا ال»

ان كام هم ،هللابا خملوق   هیقرن فی ال ،هملخلوق فی دخل   والهللا ا ان شأنر ك ما": ةالفائد

 أمور العامل   مجیع   ألن   ؛"كذا ان األمرر ك هورسولر هللا شاء ا نإ" تقل: ال مثل   ،عظیام  

 .(2)"سولالر   ةئبمشی ء  يش وال ،هللا ةئبمشی

 هأن   نفسها ة  قدیم ة  عل  وله  ،تقادمْت  همن قبیحة   ة  عاد َّل :أوّ  التوفیق:هللا وبا قولأ

عي  يف كان امإن   !افلنیل الس  أسف  ف لیلیطال ب بالد   ماوعند ،امءالس   فوق  یطی ف حینام ید 

 !.؟... كبالش   مر كاحل فأین ،فقط "ذاكتقولوا  أن ال" :احلدیث

الباب  يف كان  ة  حذیف حدیث   كر؛ فإن  داع وامل  اخل   ى طریق  هاهنا مش   :ثانيا  

وشاء  هللارشاء ا ما" :تقولوا ال»قال:   يي النب أن  " :ذاكه "ةاكاملش"ور من كاملذ

 .(3)«"لن  فر  شاء   ثم   هللارشاء ا ما" :ولوان قر كول "لن  فر 

: "دودا سنن أيب"و "سند اإلمام أمحدمر " إىل هعزا بعدما "ةاكاملش" يفوقال 

من  ة  وایالر   كتل ركذ، ف يبالن   إىل هصل سندر مل یت   ما ي:أ (٤)"منقطعا   ة  روای يفو"

                                                 

كتاب االستئذان، باب ما یكره من ألفاظ العادة وحفظ املنطق، حتت : "رشح السن ة" (1)

 .7/258، 3390 ر:

 ،العادات رشاك يفرد  اإلذكر  يف 5الفصل  يف ذكر التوحید والشك، 1الباب  "یامنتقویة اإل" (2)

 .55، 5٤ـص

 .3/32، ٤778، ر: 2كتاب اآلداب، باب األسامي، الفصل  "مشكاة املصابیح" (3)

 .3/32، ٤779، حتت ر: 2كتاب اآلداب، باب األسامي، الفصل  "مشكاة املصابیح" (٤)
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 قعر   يف كالش  ب هدعوا لقياحلدیث یر  أصل   أن   املحتالر  اعر اخلد  فتنب ه  ،"ةالسن   رشح"

 ي  فخم "ةاكاملش" أن   ان یظن  كأف .فقط ةاملنقطع ة  وایالر   هذهونقل  ،رأسا   هفحذف   ،جهن م

 ذاهب احلدیث يف تعل م ئ  املبتد   أن   ا  ان یعلم حق  ك بل ال، ال !؟... ل العلمهأ عىل

 ة  حائجیدوا ر نی الذین ملكاملسا عاع  الر   ري یغر  أن قصد   هن  كول ،(1)هدرس   أیبتد الكتاب

ا أهلر ، ة  م ظلمهر یغشا هأن   فظن   ،العلم  بدي  فل ،یقبلوا منه شیئا  قبل م ملالعلم فهر  أم 

 علیه كذلك. یعرتضون

 ز  ا ش ا  ھكن

 

ا ا  ےس ہےیےس د

 

 ز ے ا  ھكن   و د

 

  د

 

 هللا ا يتتق ال عینا   اتق   أي:

 ال  ر أو  كذن نكلو فقط، "ةاكاملش" هو (2)ةابیهمام الوإ علم   بلغر ام م  إن   ثالثا :

 دق  ت هانفس   أن  هذه األحادیث    -تعاىلهللا بتوفیق ا-ت ثب  نر  ثم   ،بذا املطل  هب حادیث  األ

ا   هكرش   رأس    ،خمترصا   (٤)دودا وأبو (3)أمحد هروا الذي ،هنفسر   ة  حذیف حدیثر ف ،دق 

بن  ثنا سفیانر  ،(5)رشام بن عام  ه  ثنا : حد  هنص   ما ال  مطوي  حسن   بسند   هماج ابنر  هوروا

                                                 

ة.أي: يف امل (1)  دارس الدینی ة يف شبه القار 

 ي.سامعیل الدهلوأي: إمام الوهابیة اهلندیة الدیوبندیة إ (2)

 ن  أعن حذیفة ، 9/78 ،23325، ر: حدیث حذیفة بن الیامن عن الن بي  "سندامل"أي: يف  (3)

 .«نلشاء فر  ، ثم  شاء اهللار ما :ولوالن، قر فر  وشاء شاء اهللار تقولوا ما ال»قال:   النبيي 

 .عن حذیفة، 701ـص ،٤980 :ر، باب ،دبكتاب األ "سننال"أي: يف  (٤)

 .60-9/58 ،7583حرف اهلاء، من اسمه هشام، ر:  "هتذیب التهذیب"انظر ترمجته:  (5)
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 :بن الیامن  ةعن حذیف (3)بن حراش يعن ربع (2)یبن عم   كعن عبد املل   (1)ةینعی  

عم القوم ن  " :تاب فقالكل الهأمن  رجل   ي  لق هوم أن  الني  يفمن املسلمنی رأی  رجل   أن  

 يبللن   كر ذلكوذ " وشاء حممد   هللارشاء ا ما :قولونت !ونكش  م تر كأن   أنتم لو ال

 شاء حممد   ما ثم   هللارشاء ا ما :ولواقر  ،مكا لهعرفر أل نتر ك نإ !هللا أما وا» :فقال 

»(٤) (8)مهوغی (7)يقهیوالب   (6)اينوالطب   (5)ةیبش   أيب ابنر  أیضا   ورواه. 

                                                 

 .٤05 -3/٤03، 2525من اسمه سفیان، ر:  ،حرف السنی "هتذیب التهذیب"انظر ترمجته:  (1)

 .312-5/310 ،٤32٤امللك، ر:  رف العنی، من اسمه عبدح "هتذیب التهذیب"انظر ترمجته:  (2)

 .63، 3/62 ،19٤1حرف الراء، من اسمه ربعي، ر:  "هتذیب التهذیب"انظر ترمجته:  (3)

،  شاء اهللار  ما :یقال نأ هيباب الن ،اراتالكف   كتاب "هماج سنن ابن" (٤)  ،2118 :روشئت 

 .عن حذیفة بن الیامن، 356ـص

، 27226شاء اهللا وشاء فلن، ر:  كتاب األدب، باب يف الرجل یقول: ما "املصنيف"أي: يف  (5)

 عن حذیفة.، 9/117

باب، ر:  "املعجم الكبی"مل نعثر عىل هذه الروایة عن حذیفة بن الیامن، ولكن وجدناها هكذا:  (6)

تك أم   ةر عم األم  فقال: ن   بي إىل الن   قال: جاء هیودي   بن عباس اهللا عن عبد، 10/203، 10٤68

، ه لیقول قوال  إن  »، قال: وشئت   شاء اهللار  قال: یقولون: ما« كیف یعدلون؟»قال:  !م یعدلونلوال أن  

« یقولون؟ ما»قال:  !م یشكونك لوال أن  تر أم   ةر عم األم  : ن  وقال أیضا   «شئت   ثم   شاء اهللار  ولوا: ماقر 

 «.!باهللا إال  حيلف  فل ن كان حالفا  م  : » لن، قال النبي  فر  لن، وحیاة  فر  قال: یقولون: بحق  

اع أبواب آداب اخلطبة، باب ما "السنن الكبى"أي: يف  (7) یكره يف الكلم من اخلطبة،  مجر

 .عن حذیفة، 3/216

: ما "السنن الكبى"أخرجه النيسائي يف  (8)  شاء اهللار كتاب عمل الیوم واللیة، الن هي أن یقال 

= 
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 ثّم شئت   هللا شاء ا ما

:  ي  قال النب :اس عب   بنهللا ا عن عبد هماج روی ابن :١٧٢ احلديث

 .(1)«شئت   ثم   هللارشاء ا ما :ن لیقْل كول ،وشئت   هللارشاء ا ما :یقْل  م فلكإذا حلف أحدر »

 (3)يوغ  والب   (2)وأمحدر  هماج ابنر  أیضا   ىذا املعنهروی و :١٧٣ احلديث

  

                                                 

= 

 .عن حذیفة، 9/361، 1075٤وشاء فرلن، ر: 

وشئت،  شاء اهللار ما :یقال   نأ هيباب الن  ،اراتاب الكف  كت "سننال"أخرجه ابنر ماجه يف  (1)

 .عباس عن ابن، 356ـص ،2117 :ر

اد مح  ، بطریق 376، 7/375 ،20719 :رطفیل بن سخبة،  مسند البرصینی، "دسنامل"أي: يف  (2)

ي بن حراش، عن طفیل بن سخبة، أخي عائشة ی، عن ربعك بن عم  املل   مة، عن عبدبن سل  

ن أنتم؟ قالوا: نحن الیهود، برهط من الیهود فقال: م   ه مر  ائم، كأن  ه رأى فیام یرى الن ها، أن  ألم  

لوال  : وأنتم القومر اهللا، فقالت الیهودر  ابنر  یرا  عز   كم تزعمون أن  كم أنتم القوم، لوال أن  قال: إن  

ن أنتم؟ قالوا: نحن صارى فقال: م  برهط من الن  مر   د، ثم  وشاء حمم   شاء اهللار ما :كم تقولونأن  

أنتم القوم، إن كم اهللا، قالوا: و ابنر  املسیحر  :كم تقولونكم أنتم القوم، لوال أن  صارى، فقال: إن  الن 

  أتى النبيي  ن أخب، ثم  هبا م    أصبح أخب  د، فلام  شاء حمم   شاء اهللا وما ما :كم تقولونلوال أن  

وا خطبهم فحمد اهللا،  صلي ان: قال: نعم، فلام  قال عف  « ؟هبا أحدا   هل أخبت  »فأخبه، فقال: 

كم كنتم تقولون كلمة منكم، وإن   ن أخب  هبا م   رأى رؤیا فأخب   طفیل   إن  »قال:  ثم   وأثنى علیه،

 .«دشاء حمم   شاء اهللا وما تقولوا: ما ال»قال: « أناكم عنها منكم أن كان یمنعني احلیاءر 

وي يف  (3)  ،3/٤30، 1367باب الطاء، من اسمه طفیل، ر:  "معجم الصحابة"أخرجه الب غ 

= 
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      اهألم    ةدیقاملؤمننی الص   أم   يأخ ةبن سخب (3)عن طفیل (2)مهوغیر  (1)قانع وابنر 

 .هق لفظ  یسر  ومل ،(٤)هفقال نحو -ة  حدیث حذیف عىل هأحال   هماج ابن   يأعن ،هأن   یدب  -

ثنا  ،(6)انوعف   (5)زثنا هبحد   صحیح: ن  حس   بسند   "مسند اإلمام أمحد" يفو

 ةبن حراش عن طفیل بن سخب يی عن ربعبن عم   كاملل   عن عبد ةمبن سل   (7)ادمح  

ن م   :من الیهود فقال برهط   ه مر  كأن   ،ائمر ام یرى الن  رأى فی": ا هألم   ةعائش أخي

 !اهللا ابنر  عزیرا   كم تزعمون أن  كم أنتم القوم لوال أن  إن   :قال ،نحن الیهود :قالوا ؟أنتم

 مر   . ثم  "!شاء اهللا وشاء حممد ما" :كم تقولونلوال أن   وأنتم القومر  :فقالت الیهودر 

كم أنتم القوم إن   :فقال ،صارىنحن الن   :الواق ؟ن أنتمم   :صارى فقالمن الن   برهط  

                                                 

= 

 .هاعن طفیل بن سخبة أخي عائشة ألم  ، ٤31

عن طفیل ، 2/50طفیل بن سخبة، -٤89حتت ر:  باب الطاء، "معجم الصحابة"أي: يف  (1)

 .هابن سخبة، أخي عائشة ألم  

عن طفیل بن ، 166، 2/165، 652طفیل بن سخبة، ر:  "املسند"یبة يف أخرجه ابنر أيب ش   (2)

 .هاسخبة، أخي عائشة ألم  

 .3/76، 2612باب الطاء والفاء، ر:  "أسد الغابة"انظر ترمجته:  (3)

 .356ـص ،2118 :روشئت، حتت  شاء اهللا یقال ما نأ هيباب الن ،اراتاب الكف  كت "ابن ماجه سنن" (٤)

كتاب الرجال، حرف الباء، من اسمه هبز، ر:  "خلصة تذهیب هتذیب الكامل"ه: انظر ترمجت (5)

861 ،1/155. 

 .600، و597، 5/596، ٤76٤حرف العنی، من اسمه عفان، ر:  "هتذیب التهذیب"انظر ترمجته:  (6)

 .٤25-2/٤23، 1558حرف احلاء، من اسمه محاد، ر:  "هتذیب التهذیب"انظر ترمجته:  (7)
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 شاء اهللار ما" :كم تقولونلوال أن   وأنتم القومر  :قالوا !اهللا ابنر  املسیحر  :كم تقولونلوال أن  

هل » :فأخبه فقال  يي أتى النب ثم   ،ن أخبهبا م   أخب    أصبح  شاء حممد. فلام   وما

 هم فحمد اهللا وأثنى علیه ثم  وا خطب   صلي لام  ف ،نعم :قال :انقال عف   «؟هبا أحدا   أخبت  

كان  كم كنتم تقولون كلمة  وإن   ،منكم ن أخب  هبا م   رأى رؤیا فأخب   فیل  طر  إن  » :قال

 .(1)«شاء حممد ماو شاء اهللار ما :تقولوا ال» :قال «أناكم عنها منكم أن احلیاءر  ينیمنعر 

 (3)عبدعن م   (2)مسعر  ن عصحیح  بسند   "يسائسنن الني " يفو :١٧٤ احلديث

 ىأت ا  ودی  هی : أن   ةنی  هاجل فيبنت صی (5)ةبن یسار عن قتیل (٤)هللا بن خالد عن عبد

 ،"وشئت   هللارشاء ا ما" :ون تقولونكم تش  كون وإن  در ند  م تر كإن   :فقال  يي النب

 ورب  " :یقولوا حيلفوا أن أن ارادوأإذا   ي  م النبهفأمر   "!ة  عبكوال" :وتقولون

 .(6)«شئت ثم   هللارشاء ا ما» :ویقول أحد   "!ة  عبكال

                                                 

، 7/375 ،20719 :رطفیل بن سخبة،  مسند البرصینی، "دسنامل"إلمام أمحد يف أخرجه ا (1)

 .هاعن طفیل بن سخبة، أخي عائشة ألم  ، 376

 .138-8/136 ،6877ر:  ،حرف املیم، من اسمه: مسعر "یب التهذیبذهت" انظر ترمجته: (2)

 .258، 8/257 ،7052ر:  ،حرف املیم، من اسمه: معبد "یب التهذیبذهت" انظر ترمجته: (3)

 .5٤3، ٤/5٤2 ،3816ر:  ،اهللا حرف العنی، من اسمه: عبد "یب التهذیبذهت" انظر ترمجته: (٤)

 .7/233 ،7215حرف القاف، ر: النساء،  "د الغابةأس" انظر ترمجتها: (5)

 ،3778 :ر، احللف بالكعبةباب  ،یامن والنذوركتاب اإل "ننالس"أخرجه النيسائي يف  (6)

 .8ـص، 7 اجلزء
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 (2)"الطبقات" يفسعد  ابنر  رواه وأیضا   (1)"يقهیسنن الب  " يف و كذلكهو

 عن معبد اجلديل (5)املسعودي عن (٤)ةمند وابنر  ،عن مسعر   (3)"بیكال" يف اينر والطب  

 . ةنی  هاجل ةعن قتیل ينهیسار اجلر  عن ابن

 یىثنا حي: حد  هكذاصحیح  بسند   ياملسعود عن "املسند" يفأمحد  اإلمامر  هوروا

 ةبن یسار عن قتیلهللا ا معبد بن خالد عن عبد يثن ،(7)ياملسعود یىثنا حي ،(6)بن سعید

عم د! ن  حمم   فقال: یا هللا ا من األحبار رسول   حب   ىأت :قالت ةنی  هاجلر  فيبنت صی

 :حلفتم اقال: تقولون إذ «؟كذا اومهللا! سبحان ا»قال:  !ونكم تش  كأن   القوم أنتم لوال

 ن حلف  فم   ،قد قال هإن  »قال:  ثم   ئا  شی هللا ا رسولر  ل  ه  قالت: فأم "!ة  عبكوال"

، قال: ا  ند  هللا م جتعلون كن  أنتم لوال أ عم القومر د! ن  حمم   قال: یا .«!ةعبكال برب   فلیحلْف 

هللا ا رسولر  ل  ه  مأقالت: ف "وشئت   هللارشاء ا ما"قال: تقولون:  «؟كذا وما !هللاسبحان ا»

 (8)«شئتر  "ثم  "ام هبین فلیفصْل  هللارشاء ا ما :ن قالفم   ،قد قال هن  إ»قال:  ثم   ئا  شی. 

                                                 

 .3/216 ،اخلطبة من الكلم يف هیكر باب ما ،كتاب اجلمعة "ىالسنن الكب"أي:  (1)

 .6/223 قتیلة بنت صیفي،-٤26٤...إلخ، حتت ر:  تسمیة غرائب نساء العرب "ىالطبقات الكب" (2)

 .15، 25/1٤ ،7باب القاف، قتیلة بنت صیفي اجلهنیة، ر:  "املعجم الكبی" (3)

 ، نقل  عن ابن مندة.8/28٤ ،116٤3كتاب النساء، حرف القاف، حتت ر:  "اإلصابة"انظر:  (٤)

 .122، 5/121 ،٤029ر:  ،الرمحن حرف العنی، من اسمه: عبد "یب التهذیبذهت" انظر ترمجته: (5)

 .9/238 ،7837ر:  ،ء، من اسمه: حيیىاحرف الی "یب التهذیبذهت" انظر ترمجته: (6)

 .9/19٤ ،7777ر:  ،ء، من اسمه: حيیىاحرف الی "یبیب التهذذهت" انظر ترمجته: (7)

 .10/311 ،37161حدیث قتیلة بنت صیفي، ر:  "سندامل"أخرجه اإلمام أمحد يف  (8)
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تب كمن  ةصلاملت   ةاجللیل ةحیحالص   ةثیكال األحادیثر  هذههللا ا بحمد

 رشح"من  ة  منقطع ة  روایب یأيو ،هكل   إىل ذلك یلتفت مل الوهابیة إمام   ولكن ،حاحالص  

 .املزعوم هكم رشكمن ح ة  رائح -هللا بحمد- فیها جید ومل (1)"ةالسن  

 اهنفس   األحادیث   هذه -تعاىلهللا بفضل ا-اآلن  ینظرلالتوفیق: هللا وبا قولأ

 !:جهن م عرإىل ق   كبالش   هعاد  ا دفعكیف ت

 ي  ما كان   الّرسول  و ،يف الّصحابة ا  عئوذا ا  عئشا كان "سولوالرّ  هللا شاء ا ما"
 ر،نك 

شاء  ما" كلمةر  ةحابالص   يف وذاع   شاع   هأن   هااملار  ذكرر  حادیثاألب ثبت َّل :وّ أ

 كذل عىل لعا  مط    سولر ان الر  كو، "وشئت  هللا شاء ا ما"أو  ،"سولوالر   هللارا

 نیر  ومل
ان یقول ك هنفس    يي النب أن   :يودهفظ من احلب الیل  ال رر هظا كان بل ،رك 

 ،باهللا ونكش  انوا یر ك ة  حابالص   أن  " :قولهثبت بف ،ا  كرش ةابیهالو إمامر ه زعم  ف ،كذلك

 ."مهر اهین ال  ي  والنب

 ؟!ر احلياء من الّصحابة عَل املنع من ذلكبالّشك عاملا  به، وآث    قد رض  هل 

ان ك» :قال  هأن   طفیل  املروي عن دیثاحل نص   إىل (2)انظروا :ثانيا  

 ونر ك ةابیهر عند إمام الوتقر   اذوإ ...احلدیث، «أناكم عنها منكم أن احلیاءر  ينیمنعر 

ر ، وآث  هب عاملا   كبالش   قد ريض    أن ه"فمعناه:  -هللابا عیاذر الو- ا  كفظ رشل  لذا اه

                                                 

كتاب االستئذان، باب ما یكره من ألفاظ العادة وحفظ املنطق، حتت  "رشح السن ة" (1)

 .7/258، 3390 ر:

 .٤53صـانظر:  (2)
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 !(1)ةابیهالو عند إمام ةالنبو   شأنر  هو ذاهأ   ،"كاملنع من ذل عىل ةحابالص   من احلیاءر 

 .!!العاملنی رب  هللا والعیاذ با

 توحيد  احلقيقي من اليهودي؟!حابة  تعّلموا الهل النبي  والّص 

سول صدر النهي   :ثالثا    ن عندإذ  ف ،الیهودي ض  اعرتا سمع بعدما  من الر 

 د  ك  أو ،احلقیقي التوحید    يي والنب بل رامك  ال ة  حابالص   ي  ودهیال عل م ةابیهإمام الو

ة  إال   حول  وال ! وال... هعلی ةاالستقام يفم هعلی  !.... باهللا العل  العظیم قو 

 ي  النب فیه یمنع مل  ةعن قتیل يحیح املروالص   احلدیث   (2)انظروا :رابعا  

   ة   بعد املنعر  هبل خطر ببال ،يودهالی سمع كلم   مادبع فورا وقال:  من،ز  ال من مد 

 عن  ي  النب ینه   مل فعند إمام الوهابیة ."لكتقولوا ذ فل ر،ك  أن قد يي ودهلیا إن  "

مع و الكافر، طریق نعكون ه رشكا   عرف   بل ،ا  كرش ك  الش   حيسب ملو ،هبنفس كالش  

م ريض   كذل  من الز 
ة   بل ،كالش   سبیل ذم   عىلیمنع  لمف ا منع  ی مل  وحت   ،نبه إىل مد 

 .!ف فقطاملخال   ى عنه العرتاضن  

 ،هحاب  صأ  بي  عل مه الن ظ مافباحلجدیر   قائقبعد تلك الد   ثم   خامسا :

 ."شاء حممد ثم   هللارشاء ا ما" :یقولوا أن مهمعل  ف

 دخل  ملخلوق   ، الة  خاص   هللا شأنر  إن  هذا" :ةابیهإمام الو كلم صیغة   رك  تذ

                                                 

 ي.سامعیل الدهلودیة الدیوبندیة إأي: إمام الوهابیة اهلن (1)

 .35٤، 353صـانظر:  (2)
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سول ، والهفی  .(1)"یكون يشء  بمشیئة الر 

ة  ان ك ! مانصافقرولوا باإل ا املسلمونأهی    دخل  یكون فیه  وال تعاىل، هللا خاص 

 ؟!... كمن الش   ةر جاق الني یف تتحق  ك !؟... "م  ثر " أو "الواو"ـب كیف جیوي، ملخلوق  

 ،رینلنی واآلخ  لألو   ةاتیالذ   ةبالقدر ورايقا   ،وات واألرضامللس   خالقا   تعاىل هونر ك :ل  مث

اموات واألرض الس   خالقر  هللارا": قال أحد   لو ا  كون رشكام یفإن   أ ،ة  خاص   هللا ن اوؤمن شر 

یكون رشكا   فل أ ؟!... "ةاتیالذ   ةبالقدر هورسولر  العامل   رايقر  هللارا" وأ ؟!... "هورسولر 

 نیا ثم  الد   رايقر  هللارا" ؟! أو... الرسولر  اموات واألرض ثم  س  لا خالقر هللا ا": لو قیل

 .؟!... ةاتیالذ   ةسول بالقدرالر  

 امتحان املعرتض

الغیب  عاملر هللا ا"م: هل لل امتحانا  ل الض  هأ يبنی ید   ل  وقت لك أن ا املسلم!أهی  

 كأم ال؟ لذل كمون بالش  كحي وانظر: "سولر الر   نا ثم  ل  كمشا هللارا حل  " أو "سولر الر   ثم  

 ةاكمش" يف هجخر   يصل الذحیح املت  من احلدیث الص   الطرف   غضي  ذا املحتالر ه

 (3)«فلنءشا ثم  » :یقولوا بأن  هفی أذن  الذي و، عن سنن أيب داود (2)"املصابیح

 

                                                 

 ،العادات رشاك يفرد  اإلذكر  يف 5الفصل  يف ذكر التوحید والشك، 1الباب  "یامنتقویة اإل" (1)

 .55، 5٤ـص

 .3/32، ٤778، ر: 2كتاب اآلداب، باب األسامي، الفصل  "مشكاة املصابیح" (2)

 .701، صـ٤980، ر: باب ال یقال خبثت نفسكتاب األدب،  "سنن أيب داود" (3)
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 .!ا  كیزل رش مل ،يودهی الیكبعد ن هللا ا ل رسولر بد   ما ثبت أن   يقذا الش  ه يعم   عىلف

سول جناب الر   يفألدب ا ءساملر  ذاكاعتقاد  حاصلر  هو ذاه! ا املسلمهی  أ

!! ﴿  برون
ل  نق  ل ب  ی  نق  وا أ يي مر ین  ظ ل مر

ذ  ی ْعل مر الي س   .[227 ﴾ ]الشعراء:و 

 ه احلياء  عن اإلنكار يف هذا املقاميمنع   أن يمكن ه، وِلسمع   بالّشك بعدما النبي   يرض   ِل

عن  ت  سأل ذاوإ ،ةابیهؤالء الوهيعم  عىلاألحادیث  ان حمصل  كه وهذا كل  

 یرض   مل و ،ةر حابالص   كش  یر  مل تعاىل هللا بحمد :التوفیقهللا وبا قولأف ل احلق  هجنا أهمن

ذا ه يفار كنعن اإل احلیاءر   هیمنع   أن یمكن ومل ،هسمع   بعدما كبالش    ي  النب

 ة  املشیئ أن   األمر ةر بل حقیق ،التوحید   مهم  یعل   أن قي  الش   ي  ودهلیا یمكن املقام، ومل

 ،تعاىلهللا ا شیئةمل ةالتابع ةالعطائی   ةر واملشیئ ،تعاىلهللا با ة  خمتص ةاملستقل   ةاتیالذ   ةاحلقیقی  

ا سعةر  .هعباد   تعاىل هللارا اهعطاأ  هات بعطاء رب  ائنكال يف هللا ا د رسولحمم   ةمشیئ أم 

ها األا حتت هرناكذ التي ،اجللیلة نابتقریرات واضح   جل   ف ،ریمكال حادیث املار  ذكرر

 هتضمر يوالتقدیر الذ اإلجللر  بل ،همقامر  هو هللا حممد رسول سی دنا ومقامر  ،(1)سابقا  

 اد  وخر هللا ا حممد رسول اب  ألحد نو   ةر املرحوم ةر األم  
 سی   ،هم 

هللا ام ر  ك- املرتَض نا علد 

التي  ،يلوهالد   (2)ثالعزیز املحد   عبد یخلشا ةعبار يف یتجىل   -ىاألسن هه  وج تعاىل

                                                 

 .357، 355صـانظر:  (1)

 ي.سامعیل الدهلووهو عم  إمام الوهابیة اهلندیة إ (2)
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مة خ یمثل املشا هوذریت   ا  نا علی  د  مون سی  ا یعظ  هبأرس ةر األم  " :(1)ذكرناها يف املقد 

 ."مهب ة  قمتعل   ةوینی  كالت مور  األ ین، ویعتقدون أن  واملرشد  

 واجلديدإمام الوهابية يف ط وره القديم 

تقویة " كتاب فري الذي ذكره يفقبل اعتقاده الكر  هنفسر  ةابیهمام الوإو

 بل سائرر  ،ةالوالی مقاماتر ": "اط املستقیمالرص  " كتابه يفن یؤم   ، كان"اإلیامن

انقراض  ىلإ من يمن املرتَض ،ا  یعا مجهوغی ةواألبدالی   ةوثی  والغ   ةطبی  ب مثل القر املناص  

إن ه و ،هتم  هل مراء دخل  األ ةمارإلطنی والس   ةسلطن يفو ، هتا بواسطهل  كنیا الد  

 .(2)"وتكاملل   يفاحنی السی   عىل ي  فخم غی

ثا   "تقویة اإلیامن"من  نلق  ت ثم  بعد ذلك ْم ﴿م كبح إیامنا  حمد  كر رر ْأمر ام  ی  ْل ب ْئس  قر

نی  
ن  ْؤم  نترْم م  ْم إ ن كر نركر  إ یام 

نته و ،ةاملرحوم ةیع األم  جلم خلفا   [93 ]البقرة: ﴾ب ه  هي لق 

 ه إىلل  ص  أو ،فرانكر من ال حد   قىصأ ةاحلقیق يفو ،اسام  فقط و إیامن  هام وإن   ،ن  إیام أسوء  

 ی  لس یا  تجل  م كان مرا  أ برص  یف یر كف ،افلنیل الس  أسف  
ل  ﴿ ؟!... لعامل  ا ياح  ع  ْ ْ جی  ن ملي م  و 

ن ن ور  
هر م  ام  ل  هر نرورا  ف   .[٤0 ور:لن  ا﴾ ]اهللار ل 

 يبالن   سم  ایقرنون  رامالك   ةر حابان الص  ك ةالعطائی   املباركة ةاملشیئ هذهجل فأل

 ن ملا كول ،"كذا وكذا سیكون هورسولر هللا شاء ا إن" :یقولونإذ  تعاىل،هللا باسم ا

 ةوالعطائی   ةالذاتی   ةاملراتب بنی املشیئ فرقر  ضح  یت   األدب أن ب إىلب واألقر  ان األنس  ك

                                                 

  .122صـانظر:  (1)

 .58ـص ،1، الفصل 2الباب  "رصاط مستقیم" (2)
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م   ی الحت   ؛لمكلبنفس ا یلحظ  كان ثم   ،ء  يش يبیسنح ببال الن  ف ،ة  یسوتال سفیه   یتوه 

ذا ه عىلم هل والباعثر  ،دقالص  و ق  احل ىمعن یعرفونالتوحید  لر هاس أؤالء الن  ه أن  

 ،هب لر والتوس   ،عظماألهللا ا ةباسم خلیف كر والتب   ،و  هورسول  هللا ا القول حب  

 (1)ةللمساوا ملطلق اجلمع ال "الواو" فإن   ؛رشعا   هنفس يف لیس ممنوعا   واألمرر 

 هم عن ذلك.یمنعكان  ما كلذلعی ة، فللم   وال

 ثّم شاء الّرسول   هللا شاء ا إنيف قول:  كمةاحل

حابة   مواهت   ،ةابیهإمام الو رأي   هرأیر  امثلر امل اخلبیثر  ير ودهملا اعرتض الی    الص 

ح    نای  نبف، كبالش   -هللابا عیاذر وال-  األمحقر  املخالفر  هری فیی   يالذ فظ  الل   ل  یبدت رجي

 كرام من التب  ك  ال ةر حابالص   هقصد   ما ىی یبقحت   ؛ل  هس بلفظ   ،طعنا  العقل م   السی ئر 

 مر  ذا األه أن   یدب   ،م مساغا  هالف   ج  املعو   جید املخالفر  وال ،هو علیه عىل مال والتوس  

                                                 

ي  غفل عنها بعضر  وهذه نكتة   أقول: (1)  ، ويعم أن   "ثم  شاء حممد هللارشاء ا ما"اجلل ة فجو 

 ،للتسویة وهو باطل  قطعا   "الواو"لكان رشكا  جلی ا ، فإن ام یتم  أن  لو كانت  "الواو"أتى بـ لو

ىل  النيب ي  قال تعاىل: ﴿ ل ون  ع  ص  ت هر یر ك 
ئ  ل  م  مر [، وقال تعاىل: ﴿56 ﴾ ]األحزاب:إ ني اهللا   و  أ ْغن اهر

هر  ولر سر ر  لحظه لیس م   -هللابحمد ا-حيىص، ومع ذلك  ذلك مم ا ال [ إىل غی7٤ ﴾ ]التوبة:اهللار و 

من إمامهم  كام سمعت   ،رشكا  بنفسه املشیئة للن بي  إثباتر  اجلاعلة اسبخلحظ هؤالء األم  

، ومشیئةر م   وأن  ال ،هللا خیتص  با السحیق أن  ذا شأنر  یأي  ال الن بي  دخل  فیه ملخلوق 

، فلو كان یذهب م  
 
رشكا  مطلقا ،  مشیئته  ذكر   ل  جلع -هللابا والعیاذر -ذهب هؤالء بَشء

ح بجواي  "ثم  " وأ "الواو"سواء  فیه  ، وهو قد رص  ، "ثم  شاء حممد  هللارشاء ا ما"كام علمت 

 . منه ]أي: من اإلمام أمحد رضا[.!تزل فتثب ت وال
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 ،قطعا   صحیحا   أیضا   القدیمر  هان معناكو ،ةأسلوب العبار يفیل األدب ان من قب  ك

 كتلرأی   ةبن سخب ی طفیلر حت   ،افرر كال كذل هذی به بعدما هرتث بكی مل كلذل

 هأن   ر  هوظ ،ثركأ أيالر   كد ذلی  فتأ ، اجلب ار كلقاء املل  من إ ةر ادقوالرؤیا الص   ،الرؤیا

 ىام ن  ك للمخالفنی، مرجعا   صار هألن   ؛فظذا الل  ه ل  یبدي  أن ةالعز   رب   ةحرض يفر تقر  

ن ا﴿ :یقال   أن نا رب   اع   ة  ذریع هخذونانوا یت  ك العنود  و ود  هالی ألن   ؛[10٤ ]البقرة: ﴾ر 

ْرن ا﴿ :كذل ان  كیقولوا م أن  ، وأمر  م املردودهملقصد  .[10٤ ]البقرة: ﴾انظر

 نیر  صاحلا   عبدا   همنام   يف یر   مل الصحايب  و
 ی  كن حملي  األمرر ن كی مل هألن   ؛كر ذلك 

 ،ةابیهالو إمام لفكرة املامثلنی ىصاروالن   ود  هالی كنام أولئامل يف، بل رأی هنفس يف

 ،فظ تبدیل الل  إىل ةر اعیالد   يه ،فقط املخالفنی ه  أفوا ة  خیاط ة  صلحم   أن   ر  هی ظحت  

 هللارشاء ا إن" :ولوابل قر  "هورسولر هللا شاء ا إن" :تقولوا ال»وقال:   ي  خطب النبف

 يف ذهنخطر  الذي ةاملساوا مر ه  تو همع ىال یبق "م  ثر "ـب تیانر واإل «"سولشاء الر   ثم  

 ةركالف يف (2)دینی  هاملت يف ذهن أو ،ىصارود والن  هر من الیكالف يف (1)نیبه  املتو كولئأ

 .هنبیائأ عىللم والس   ةر لوالص   ،هالئآر تواتر  عىلهللا  احلمدو ،ةابیهمن الو

 !عش أهل السنّةنا م  ظ  إّنام هو ح   النّبوي، احلديث الّصحيح  يف فهم  ال

قلب  عىل ي  لقأ يذا التقریر املنی الذه أن   !یننصاف والد  اإل لر هأ لینظرو

 ي  لؤلؤ ك  سل يف األحادیث   كنظم تل ه!أنور   ماو هضح  أو ما ،الفقی بفیض القدیر

                                                 

ب، وأراد هبا الیهود  الذین ف   (1) م كفكرة الوهابیة.من التوه    كرهتر

د، وأراد هبا (2) م كفكرة الیهود والن صارى.الوهابیة  الذین ف   من التیه   كرهتر
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 بمرتي  ومراتب   مدارج   ل  كل ة  نورانی   ة  خریط وخط   مسلسل  
حلدیث ا مر هف ،هللا احلمد! ة 

، واءل اهلهمن أ ال ألحد  و ةابیهلول بذلك علقة   ال ،ةل السن  هعش أنا م  و حظ  هام إن  

 .!العاملنی الفضل العظیم، واحلمد هللا رب   ذو ن یشاء واهللاراهللا یؤتیه م   ذلك فضلر 

 كا تل، أم  هقر  م إىل ي  ذا املفرته لوص  تر  ة  حیحالص   ةالثابت حادیث  األ هذه أن   م  هملا

 أن   ةدیقاملؤمننی الص   م  أعن  (2)"عتباراال" ةر روای كذلكو ،اهركذ يالت (1)ةاملنقطع ةر وایالر  

 .(3)«هوحد   هللارشاء ا ما :ولوابل قر  ،كذلكتقولوا  ال»ود: همن الی ی  كن عىلقال   يي النب

 "الواو"صورتان للحرتاز من 

نی للحرتاي من صورت   كناه ألن   ؛الف  املخ ینفع نا والیرض   فل صحي  إن قول:أ

 ،ةحیحالص   األحادیثر  كتل هإلی تأشار يالذوهو  "فظتبدیل الل  " الّصورة األوىل:، "الواو"

 ة  صور فيتن لف ،ةوایالر   هذه يف ذكره يالذ وهو "العطف رأسا   كر تر" والّصورة الثانية:

ْم  ف ل مْ ﴿ :تعاىل هللارقال ا ،عطائيال فيین ايالذ   يف احلرصر  وال ،اهتنافی وال ىأخر ة  صور ت ْقترلروهر

ا م  ْم و  ني اهللا  ق ت ل هر
ل ك  م ى و  ني اهللا  ر 

ل ك  یْت  و  م  یْت  إ ْذ ر  م   .[17 ﴾ ]األنفال:ر 

                                                 

كتاب االستئذان، باب ما یكره من ألفاظ العادة وحفظ املنطق، حتت  "رشح السن ة"أي: يف  (1)

 .7/258، 3390 ر:

، 1106، ر: 17الطبقة  "تذكرة احلفاظ"حايمي ]انظر: ترمجته: لل "كتاب االعتبار"( أي: 2)

 ي: من اإلمام أمحدرضا[. . منه ]أ[106، صـ٤اجلزء 

باب كتاب اللباس،  "كتاب االعتبار يف الن اسخ واملنسوخ من اآلثار"أخرجه احلايمي يف  (3)

 ،ال تقولوا: ما شاء اهللا وشاء حممد  : »بلفظ 2٤3، صـالنهي عن أن یقال ما شاء اهللا وشئت  

 «.هما شاء اهللا وحد   :ولواولكن قر 
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 ثّم شاء حمّمدهللا شاء ا ما

شاء  ثم  هللا شاء ا ما" :بأن یقال   إذنا   هباحلدیث نفس -تعاىلهللا ا بحمد- كریناأوإذ قد 

 ات  هوتوجی ات  كن إىل أصل   لنا ة  حاج فل ،"لن  شاء فر  ثم   هللارشاء ا ما" :لام یقاك ،"دحمم  

 من ا  وعن   كونه إىل نظرا   ؛لاملستقذا احلدیث ه يفو ،ةاملنقطع ةوایالر   هذه يف احر ش  الا هركذ

ع تواضر الو ةعبودی  ال ةغای هاهنا إظهارر ": ة  تكن  (1)قاملحق   ر الشیخر كذهنا و .رالتغایر 

  هنفس   حق   يفا أم   ،بطریق التبع ةاملشیئ إسناد   هغی حق   يف أجاي    هألن   ؛توحیدالو

 .(2)"ةكمن الش   م  ه  تو من غی هوحد   تعاىل هإلی ةر املشیئ یسند   أن بل أمر   ،هب یرض   فلم

 يي النب فإن   ؛ةابیهإمام الو كیل لش  الو   ةذاقإل اف  ك أیضا   هذا التوجیه :قولأ

  اذر یعوال-ر تقر  ل ا  كذا رشهان ك لو ،هلغی هب ذن  أو ،عا  تواضر  هت  ر مشیئكن ذعمنع 

 ید  ي   ك  ش  یر  أن وأباح   ،تعاىلهللا  كة  رشی ةریمكال هذات   جتعل   أن ىن    يي النب أن   -هللاب

 .!باهللا تعاىل مرو  وع  

 تعاىلهللا مورة  يف مشيئة اغم  ة  النبيِّ مشيئ

 رأسر   هأن  "دقیق:  ر لطیف  خ  آ ه  توجی إىل (3)یبيالط   ةر مل  الع شار  أو

 .(٤)"اهفی ةلضمح  ومر  تعاىلهللا ا ةمشیئ يف ة  مورغم هومشیئتر  ،دیناملوح  

                                                 

ث1)  الدهلوي.  ( أي: الشیخ عبد احلق  املحد 

 .٤/57 ،2الفصل  ي،سامباب األ ،بادكتاب اآل "شعة اللمعاتأ" (2)

 .5/236 "هدیة العارفنی"انظر ترمجته:  (3)

 .9/79 ،٤779 ر:حتت ، 2، باب األسامي، الفصل بادكتاب اآل "الكاشف عن حقائق السنن" (٤)
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 عني  مشيئته تعاىل هللا تعاىل، ومشيئة  اهللا عني  مشيئة  ا  مشيئت ه

بنی املعطوف  ة  املغایر یقتيض العطف   أن   :ةفیطالل   ةشاراإل هذه تقریرر  قول:أ

 ،من احلروف العاطفة حرف  بأي   أو "ثم  "أو  "الواو"ـب انك سواء   ،هواملعطوف علی

 بق  یر  مل  دیناملوح   در وسی   ،يوالرتاخ الفصل   افادهتإل ؛ةرللمغای   ة  فادإ أشد   "ثم  "بل 

 هللا ةر ومشیئ ،تعاىل هللا ة  مشیئ عنیر  هفمشیئتر  ، هرب   ة  عن مشیئ ة  مفري ة  ئیمش هلنفس  

 ي،بالن   ةمشیئ غیر هللا ا ة  مشیئ ن  أب ةر ینی  ثن  اال متهعطفت ف وإن ، همشیئت عنیر  تعاىل

ج یندر   يبالن   ةمشیئ ر  كذ ألن   ؛اهوحد  هللا ا ة  مشیئ ن  لق  ، بل بالعطف هنا یأمر مل كلذلف

 .و ،ذكر مشیئة اهللا  حتت

مةر  هعلی ورد  أ یندفع ما هوب ،ذا املقامر ه م  هیف نأ يذا ینبغكه  يالقار عل العل 

 ـ.ها (1)"هسبحان تعاىلهللا ا ةمشیئ يف ة  یضا  مضمحلأ  هغی ةمشیئ" ن  أب ،من النقض

 ،لقاخل   ل  كل احلاصل   ياالضطرار ق بنی االضمحلل  یفر   فلم قول:أ

م همن بین ،إهلیة   ة  صف ل  ك يفو هفی املمتاي  هللا ا بخلص عباد   املختص   ي  واالختیار

 ـ.ها (2)"الواو"ـتیان باإل یفید جواي   ال" هن  أب یضا  أ هواعرتض علی ،م هنبی  م هدر سی  

ی حت   ،"الواو"ـتیان بثبات جواي اإلإل يیبلم الط  ك ان مساقر ك ما قول:أ

 هغی ة  ئومشی هت  ئرق بنی مشیالف   ةتكن بداء  إراد أام ن  إ ،هرامم   يف نقصا   هفادتإ عدمر  ون  كی

، بنی  بأ هلمكمن  ذا مستفاد  هو ،سا  أر هذه ر  كذ وىوط   ،"ثم  "ـب وىلر األر كحیث ذ 

                                                 

 .8/533، ٤779 ر:حتت ، الفصل الثاين ي،سامباب األ ،بادكتاب اآل "رقاةامل" (1)

 جع السابق.رامل (2)



 465 مسك الختام

ر خ  آ ه  وج ة  فادإ رادأ ثم   !یرادبذا اإل املرادر  ما يدرأ فل ،ها تقریر  من   ام سمعت  ك ه  وج

 «"لنشاء فر  ثم   هللارشاء ا ما" :ولوان قر كول» : همن قول ما سبق  " :رق فقالللف  

 مر  أان كل ، "شاء حممد ثم  هللا شاء ا ما :ولواقر " :ناهولو قال  ،ةخصالر   دملجر  

 .ـها (1)"كذلك مرر ولیس األ ،ندب   وأ وجوب  

 مرا  أ ون حینئذ  كی هن  إف ؛ناهاه "نكل" ةلفظ كن تریستنبط م   هن  أك :قولأ

 .ةخصالر   د  فیفید جمر   ،يهالن   عىل ك  استدرا هن  إف ؛لو  بخلف األ ،الندبر  هقل  ، وأمقصودا  

 ،ةالعبار ةهج ىلإذا ه عىل یرجع الفرقر  هن  أنت تعلم أو ،هرامتقریر م   يف ر يلهذا ما ظه

 ما :ولواقر " :لقال هم  ا ث  هكتر ولو ،"ثم  "ـالعطف ب ر  كن یذأ لساغ   "نكل" ناهاهر كفلو ذ

جیوي  ال ة  جزئی ة  مشیئ يهام ن  إ ،لنفر  إىل ةاملسند ةاملشیئ أن  مع " :قال ثم   ،"هوحد  هللا شاء ا

 .ـها (2)"لمكفیام سبق من ال هلیإمزنا ام ر  ك ،ةیل  كر ال ةاملشیئ عىلا همحلر 

 تعاىلهللا رادا  احتيط بجميع م   أيضا  َّل النّبي  مشيئة  

حتیط بجمیع  ال یضا  أ  يبالن   ةر ومشیئ ،البحث عن متحاي   ء  ذا يشه قول:أ

 هن  أ وهو ،رابعا   ا  هوج يیبالط   ةمالعل   ةر فادإان كذا قد ه ،هسبحان تعاىلهللا رادات امر 

  شاء  ما" :مقوهل يف ةمهالت ةملظن   دفعا  " :«هوحد  هللا شاء ا ما :ولواقر » أي: ،ذاهقال

 ـ.ها (3)"همعتلسر  یاء  ور   هل تعظیام    "وشاء حممد هللارا

                                                 

ف.رامل (1)  جع السابق، بترص 

ف.رامل (2)  جع السابق، بترص 

 .9/79 ،٤779 ر:حتت ، 2، باب األسامي، الفصل بادكتاب اآل "الكاشف عن حقائق السنن" (3)
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هللا ر اكذ ىلإل فعد   ،"ثم  "ـولو ب  هر اسم  كذ يفا بحاهل ةر واملظن   أي: قول:أ

 هركذ یصلح ما مل هرادأ لو ذإ؛ (1)"الواو"من  نشأْت  ة  املظن   ن  أولیس یرید  ،هوحد   تعاىل

ذا ه عىل املحذور   ن  إف ؛ وه ةمشیئ ال ،"ثم  "ـب  هغی ة  ر مشیئكبذ  رق للف   ا  هوج

 ،صل املرامأعن  ذا خروج  ه ةر رادفإ ،لمكا الهوفی ،"ثم  " يف ال "الواو" فيف ،انك نإ

 .!ر يلهظ ما عىل هلم  ك ذا تقریرر ه

 ؟!ياءوالرِّ  معة  ه الّس بصحابته يف ذكر نفس    النبي   نا يظ   ّن أنكيف يظ  

 يف هبصحابت  ي  النب ني یظر  نأ ن  یف یظ  كو ،عندي هوجور ال دءر و أرهو :قولأ

 (2)ناركذ ما هالوجو حسنر أو !كلحاشاهم عن ذ هوحاشا ،یاءوالر   ة  معالسي  هر نفس  كذ

ام ك هعن مستغن   كلذ لي ك مع أن   ،(5)قعن الشیخ املحق   (٤)مناقد   وما ،(3)يیبعن الط   سابقا  

مةر عل هلیإشار أوقد  ،علمت    هن  أل ؛ال مدفوع  ؤالس   صلر أ" :قال ذإ یضا  أ يالقار العل 

   شاء حممد ثم   هللارشاء ا ما" :یقال   نأ فیجوي "ن  لفر " عموم يف داخل" ، 

 ـ.ها "(6) "حممد وشاء   هللارشاء ا ما" :یقال   نأ جیوي الو

                                                 

ه الفاضلر 1) ، ففاه بام قد علمت  بر  ( كام توه  يعام  منه أن  هبا،  قبل ألحد   ال ه بدالئل قاهرة  طلن  الراد 

د مظن ة   نص  يف التسویة، ال "الواو" ، وبا جمر   العصمة. منه ]أي: من اإلمام أمحد رضا[.هللا هتمة 

 .٤63صـانظر:  (2)

 .٤65، ٤6٤انظر:  (3)

 .٤63صـانظر:  (٤)

 ث الدهلوي.( أي: الشیخ عبد احلق املحد  5)

 .8/533، ٤779 ر:حتت ، 2الفصل  ي،سامباب األ ،دبكتاب األ "رقاةامل" (6)
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 ن  أام ك ،"لن  فر "عموم  ىلإ حيتج   مل (1)هماج ابن ولو استحرض حدیث   قول:أ

فسبحان  ،ناهنا وه ىلإبوا هملا ذ هروك  تذ املجیبنی لو ن  أام ك ،لأر ملا سهلو استظ ائل  الس  

 .ء  يش هب عنیعزر  ن الم  

تام بلغ اخل   ،تابكمن ال م مقصد  عظ  أان ك يالذ كاملبار ذا الوصلر هاحلمد هللا! 

 هر بعضر ك  ذیر س عد،ب ةابیهالو عىل الرد   يف ثی  ك لم  ك يبق، ورامیر  ل مامج  أو الوجه أحسنب

 ة  مئ الثاين هالوج يف ركذا الباب ذر ه يف ناه إىل .تابكال ةخامت يف -العزیزهللا شاء ا إن-

 ،(2)"اجلامع" :هبعدد اسم ر هالطا يببالن   ة  ق خاص  ا یتعل  مم   ،حدیثا   عش   ة  ربعأو

 أن   عىلو ،اهیناما أحص  بعد احساهب   تركنا يالت مخسون حدیثا  هناك و ،ا سیأيهوبعضر 

 أم ه  
 
بتوفیقه و ،ملللإل ة  خماف ؛ثركأ علیهم طیلنر  فل ،ةومتقاعد ة  اسلكمان متالز   بناء

 .!التوفیقهللا وبا ،من وصل   يبإیراد ما بق كح ونتب  ینسرتتعاىل 

 

 

                                                 

،  شاء اهللار ما :یقال نأ هيباب الن ،اراتالكف   كتاب "هماج سنن ابن"أي: يف  (1) وشئت 

 . 356ـص ،2118 :ر

 .(الرضوي)                 أي: اسم من أسامء الن بي. (2)
 جامع =  عنی +میم  +الف +جیم

  3  +  1   +  ٤0 +70 =    11٤ 
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 األنبياء واألولياءب ةقتعلّ املحاديث األ يف الوصل الثاين

 !جوز بني إرسائيلم بني مسألة األعرايب وع  ك  

واخلرائطير  ،"طم األوس  املعج  " يف اينالطب   :١٧٥ ديثاحل
 ارمكم  " يف (1)

إذا   قال: كان النبي   -هه  وج تعاىلهللا م ار  ك- عن أمی املؤمننی عل (2)"األخلق

یقول  سكت، وكان ال یفعل   ، وإذا أراد أن ال«نعم»ه قال: یفعل   فأراد أن ئل شیئا  سر 

  سأله فقال له النبي   سأله فسكت، ثم   فسكت، ثم  فسأله  ، فأتاه أعرايب  «ال»لَشء: 

فقال األعرايب:  !ة  فغبطناه فقلنا: اآلن یسأل اجلن  « !أعرايب یا شئت   ما ْل س  »كهیئة املنتهر: 

قال:  ،قال: أسألك يادا  « ْل س  »قال:  ، ثم  «لك ذاك: » ، فقال له النبي  أسألك راحلة  

جوي م بنی مسألة األعرايب وع  ك  : » النبي   بنا من ذلك فقالقال: فتعج   .«ولك ذاك»

وجوه  فانتهى إلیه، فرضبْت  البحر   یقطع   أن مر  موسى ملا أر  إن  »قال:  ثم  « !بني إرسائیل

ل ك عند قب یوسف، فاحتم  قال له: إن   ؟!رب   يل یا اب فرجعت، فقال موسى: ماالدو  

 ري أین هو، قالوا: إنید باألرض، فجعل موسى ال وقد استوى القبر  !ه معكعظام  

إلیها  ها تعلم أین هو، فأرسل  جوي بني إرسائیل لعل  منكم یعلم أین هو فع   كان أحد  

یني علیه، ل  قال: فدر  ،؟ قالت: نعمیوسف  نی أین قبر قال: هل تعلم   موسى 

                                                 

كارم األخلق"أي: يف  (1)  ،616باب ما جاء يف السخاء والكرم والبذل من الفضل، ر:  "م 

 .203، 202صـ

كارم األخلق" (2) امري، املتوف  سنة  : للخرائطي أيب"م   . ه317بكر حممد بن جعفر الس 

 (.2/653 "كشف الظنون")
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 أكون    أسألك أنقال: ذاك لك، قالت: فإين   !أسألك ني ماى تعطی  حت   !واهللا  قالت: ال

 أكون   أن !واهللا   ، قالت: الة   اجلن  ل  قال: س   !ةرجة التي تكون فیها يف اجلن   الد  معك يف

، ینقصك شیئا   ه الفإن   ؛ها ذلكأعط   إلیه: أن  ى اهللارمعك، فجعل موسى یرادها فأوح  

ته عىل القب، فأخرج العظام  فأعطاها ودل  
 .(2)«البحر   وجاوي   (1)

فیس ذا احلدیث الن  همن  حرف   رف  ح تعاىل هالتوفیق: بحمدهللا وبا قولأ

  ب  كوك
 «!شئت   ما ْل س  » :لألعرايب  بيالن   قولر  :َّل  أوّ  ،ايبهالو ةجهم   عىل ايب  هش 

 نا العمومر هاهو ،العموم   العلامءر  هاستفاد ب يالذ ةبیعحدیث الر   يف ان اإلطلقر كام إن  

 يش ل  كاء إعط عىلفنحن نقدر  «!شئت   ما ْل س  » : هقول يف ة  حارص ق  متحق  
 
 صىل   !ء

 .!هوأفضال هعمون   هوالون   هودجر  قدر   هلآ عىلو هعلی كم وبار  وسل   هعلی تعاىلهللا ا

 تعاىلهللا تصل إىل مجيع خزائن رمحة ا ه حابة كانوا يعتقدون أّن يد  الّص 

 بعدما ةحابمن الص   هوغی   -ههوج تعاىلهللا م ار  ك- دنا علمن سی   ةر الغبط :ثانيا  

ذا القول نا هبرم  كأ  هلو أن  یا لیتنا!  :مهیومتن   ،«!شئت   ْل ماس  » : هسمعوا قول  

من ف !.ة  اجلن   اآلن هیسألف، األعرايبي   ي   النبقد خی  و،  هرامكوإ هإنعام همیم فیالع  

ه  ،تعاىلهللا ا ةمجیع خزائن رمح تصل إىل  هید   انوا یعتقدون أن  ك ة  حابالص   لم أن  عر  ث م 

 .ءا ملن یشاهبر هی ة  نعم معظ  أ يه يالت ةی اجلن  حت   ،ةرنیا واآلخ  الد   عممن ن   ة  نعم ل  ك وإىل

                                                 

م  عىل األرض أن  (1) هذا استعارة  عن عدم فناء اجلسد، ولیس املرادر هنا حقیقة  الل فظ؛ فإن  اهللا  حر 

یواين  [تأكل  أجساد  األنبیاء، كام ورد يف احلدیث. ]الش 

اين يف  (2)  .5/٤07 ،7767باب املیم، من اسمه حممد، ر:  "وسطم األاملعج  "أخرجه الطب 
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 يناهلو سأل نا اجلنّة  ألعط  

 ه  صور من قر   ب النبي  تعج   :ثالثا  
 مطلقا   هحیث خی   ،األعرايب كلذ ة 

بل لو  ال ،إرسائیل من بني جوير ام صنعت الع  ك ة  نا اجلن  سأل   نیا، لوالد   حطام   هیسأل هورآ

 يش ل  كو ناه،قد وعد یناه؛ ألن ناألعط   ةاجلن   يف ة  درج عىلنا أسأل  
 
 بفضل رب   ناییدأب ء

 .هو هسأل ما إال   هعط  ن مل ان  كلو ،العاملنی

 عقيدة  عجوز  بني إرسائيل

حیث  باهللا ْت كا أرشأرایت أن   !جويالع   كتل عىل واسعة تعاىلهللا ا ةر رمح :رابعا  

إعطاء  عىل قادرا   هوحسبتْ  ،تعاىلهللا أمر ا يف خمتارا   أن ه  ىوسمر سی دنا يف  اعتقدْت 

من  هل ما عىلا هك  ارشإر ك  نیر  ال  ىفام ملوس ،ةاجلن   يف ة  درج عىلإعطاء أ عىلو ،ةاجلن  

 يه باألشیاء التيف تر وعدإذ  وعدتر ام إن   :اهمسألت عىلیقول  ال غضب، مل  الو ةیباهل نشأ

 هللا ةبحرض تص  خم أمر  هذا ف -حسب ما سألت  - اهتادرج عىلوأ ةر ا اجلن  ، أم  حتت مقدري  

الذي  كتابه يفیقول وف س الوهابیة إمام   أن   يتسمع   مل أ !يف ذلك اختیار   يل لیس ،تعاىل

 م بأنهل فضل   ال األنبیاء   ن  إ": حقیقة   فرانكوال فركال لامتر كو ،اسام   "اإلیامن ةتقوی" هو

ونال يفف الترص   عىل ةقدرمن ال ئا  شی هللارا همیعطی    ینزلوف ! بل سيشء أنا وما ،(1)"ك 

حممد  العاملنی أفضلر  وهو ،يل من  أفض   وهن م  يف  "تقویة اإلیامن"يف  يالباطن هوحیب

، (2)"ءيش يف ار  یله اخت لیس حممدا   هان اسمر كن م  ": لنی اهللا خاتم املرس   رسول

                                                 

 .32ـص ،العلم رشاك يفرد  اإلذكر  يف 2الفصل  يف ذكر التوحید والشك، 1الباب  "یامنتقویة اإل" (1)

 .٤3ـص عبادات،ال رشاك يفرد  اإلذكر  ٤الفصل  ،1الباب  "یامنتقویة اإل" (2)
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ا   وال ا  نفع لنفس ك  أمل   ال أن مقدري   شأنر "قال:  هأن    هعلیل ویتقو   ع فبام ذا أنف   ،رض 

 حق   ة  تأدی : إن  هی البنتحت   ،للجمیع ارا  هقال ج  ي  النب"أیضا  یقال: و ،(1)"!؟يغی  

 يش يف نيیمكنام إن   ،ةرابالق  
 
ا امل ،یئا  فیهأبخل ش ال ذا مايلهف، ةقدراملحتت  ء  الذي ةلعام  أم 

 یل  كون وكأ وال ،أحدا   ي  أمح أن عنده ستطیعأ الو، يف ذلك اختیار  يل لفهللا ا عند

 .(2)"ارمن الن   ةجار للني ولیدب   ،كلناه ت ه ملامعامل كل  واحد  بنفسه یصلحلف ،حد  أل

 يف "اإلیامن ةتقوی" كتاب قولیماذا  ي؟ انظر  ...ننت  عجوي! أجر  یا

سول...؟!؟...سولر  ال ن هو الر   ةعاملاملهذه و !...هللا ا و حممد رسوله ! وم 

 وهو ...!فقط ارمن الن   ةجاني ال هو !؟...ذاوما !...ءراهالز   هبدك ةلذف   ةمعامل !؟نمل  

وأین  ؟!...ذاك فأین أنا من !...تعاىلهللا ا عند ئا  شی هایغنیر  الو !... هنتب  ل هكیمل ال

 وأین ؟!...ةاجلن   خول يففقط من الد   ارمن الن   جاةر الني وأین  !؟... همن بنت   أنت  

 كان !؟...ا  ي إهلیننخذتت  عجوي! أالا تهی  أ !؟...هتاادرج عىلمن أ فقط ةاجلن   يف الدخولر 

 ."ك!عىل نفس   ة  اجلن   مت  حر   باهللا ت  كأرش بعدمااآلن  ولكن   ،قبل ء  يش كل ىرجیر 

 !من ذلك ئا  شی یقل مل  اهللا لیمر ك ىموس سی دنا !عىل الوهابیة هأسفاوا 

 .!یةعند الوهاب الثقیل كذا الش  ه عىل أصل   رك  ین ومل

 

 

                                                 

 .32ـص ،2الفصل  ،1الباب  "یامنقویة اإلت" (1)

ف،ال رشاك يفرد  اإلذكر  يف 3الفصل  يف ذكر التوحید والشك، 1الباب  "یامنتقویة اإل" (2)  .٤0ـص ترص 
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يني اجلنّة  س  
! ، قد وعدناك  فقط ل   فن عطيك 

ر عىل سؤال الع   مل سی دنا موسى  خامسا :
 ْت طلب هي امب أقر   بلجوي، ینك 

 س  »" :بأن قال
 س   ،هین بثر مما جتدر  كأ طمع يت ال ي:أ «ة  اجلن   ل 

 ك  وعدنا قد ،ة  اجلن   ینيل 

 .!"ذلك ك  حسبف ،ك  عطیفنر 

! «ل  اجلن ة  س  »حیث یقول للعجوي:   ىموس دنالسی   ذا نشتكيما !هأسفا او

ر الوصل آخ   يف آنفا   ام ثبت  ك- يودهالی كلذ یری رأي   رجل   انك ولو ةابیهالو إمامر ف

اجلدید  هقرآن   لأوص   هنفسر  حممد سی دنا فهذا  ،ا  حممدی   هیدعو نفس   هن  كلو -لاألو  

نا س  سألهبأن ه عندما  ،اجلحیم إىل "اإلیامن ةتقوی"  أعىل حايبر الص   ةر ربیعی در

ذا ه يف -وفق مذهب الوهابیة- یحالرص   كالش  هذا  عىلر ك  ین ملهو ف ،ةاجلن   ة  درج

 لو "تقویة اإلیامن"مؤل ف  نفإذ  ، رصاحة    هالعطاء من عىل عبل وق   ،ال العظیمؤالس  

قروح   نكأی أفل! ؟... فامذا یفعل ،تائممن الش   ة  بمئ هاسم   ركیذ ومل ،همن غیظا    هنهی مل

هللا﴿ ؟!... من احلبیب  جیمر الر   ،لیم كمن ال املردودر  نیر كاملس قلب ه املحرتقر   و 

ني 
ل ك  نی  و 

ن  ْؤم  ْلمر
ل   و 
ول ه  سر ر 

ل  ةر و  زي
نی  ال  املاْلع 

ون   ن اف ق  ْعل مر  .[8 املنافقون:﴾ ]ی 

نا تبارك إىل يهالقضایا تنتجیمع  :سادسا   اهللا  كلیمر  ىل موسعام   فلام   ،عاىلت رب 

لة والتسلیم-  :كذل يف عذر   له انكف ،مع إمام الوهابیة ة  خشن ة  معامل -علیه الص 

 "اإلیامن ة  تقوی" كتاب ه لذل   احلبیب نا مل ا سی در و !"ناولنا دینر  هینر د   له ىموس بأن  "

 تب،كی قرأ وملی مل ي  أم   ي  نب هبأن  " هدموع   یمسح   أن جمال   هان لكف ،حة  ارص هضل لو

 ر  هالق هللارا ن أتمي كول "!ةاجلدید ام  كاألح هذه عرف  ی ىحت   "اإلیامن ة  تقوی" یقرأ فلم
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ل  كو ل  بأن سج   ، میل  كوت باإلعطاء تسجیل   ىموس ناسی د   وإقرار   ،جويالع   ك  رش م 

 ."!ینقصك شیئا   ها ذلك؛ فإن ه الأعط  " :؟ قال ىإذ أوح   هإلی ىامذا أوح  ف

! ذا احب   یا  ن أنت  م  " : نایقل رب   مل، ل  كفوق ال العايل مر كذا احلهجلد 

هذه  يف ة  ذر   كیمل   ال نا حبیب   مع أن   ؟!...نايف أمور ف  ی تترص  حت   ىموس یا

 !...عجويا   ة  اجلن   بر هت ار، وأنت  من الن   هابنت   ي  نجیر  یستطیع أن ال هن  أی حت   األمور،

 بنفسه معاملت ه ما كل   ح  لیصل  " :"إلیامنا ةتقوی" يفقد جاء و !كحفاوت ْك امس
 واحد 

نا  أمری هأنف   بل رغم !."عند اهللا ، أي: "سؤهلا اهموسی! أعط   یا" :وقال سكبالع رب 

 .ةاجلن   يف ةالعالی ة  الدرج

ا ل يل اآلنقر ف ألجله  يالذ !؟... نیكذا املسه بس  حير  مم ن !األخ الكریم أهی 

وقال  ،ین واإلیامنالد   أثر   افوع ،تعاىل هتوحیدل ا  عظامإ مجیع األنبیاء عن عرض  أ تعاىل

 نا رب  ذا هف .(1)"حمض خبط   بالغی فإن  اإلیامن   ؛هللاوى اس   ن بأحد  تؤم   ال" :ارا  هج

ال إىل هؤالء "ممن یقال فیهم:  نیر كاملس الوهابیة إمامر  أصبحف ،نیعذا الص  ه هب صنع   هنفسر 

 وخیرج إىل ،نیعالفرید الش   هتوحید   یأخذ بید   هأن   إال   سبیل أي   همل یبق  لو، "وال إىل هؤالء

 ....! "س القرینفبئ قرینا   ختذتر ا إين  " :هرأس عىل هید   حراء ویصیح واضعا  الص  

 

 

 

                                                 

 .25يف االجتناب عن اإلرشاك، صـ 1، الفصل التوحید والشك يف 1الباب  "یامنتقویة اإل" (1)
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 نكتة لطيفة

 ،حادیثاأل ر  كذ بصدد   نتر كإن ، وةابیهمام الوإ ب حال  تناس   ة  ایكح حترضين

ا  يف یضمحت"ه ونلوقالذي ی ،ةفاطخیلو من الل   ال املحل   ةبمناسب ا  لطیف كلما   نكول

. فها أنا أذكر (2)يرع وأم   (1)كام يف حدیث خرافة ،من السن ة ثابت   هذا، و"الكلم

                                                 

عن ، 502، 9/501، 25299، ر: د السیدة عائشة مسن "املسند"أخرجه اإلمام أمحد يف  (1)

 !اهللا رسول   : یامنهن   ، فقالت امرأة  حدیثا   ه ذات لیلة  نساء   اهللا  ث رسولر عائشة قالت: حد  

ه من عذرة، أرستر  خرافة كان رجل   خرافة؟ إن   ما أتدرین  »حدیث خرافة؟ فقال:  احلدیث   ن  أك

بام رأى  ث الناس  وه إىل اإلنس، فكان حيد  رد   ، ثم  ویل  ط دهرا   يف اجلاهلیة، فمكث فیهن   اجلن  

 .«خرافة : حدیثر فیهم من األعاجیب، فقال الناسر 

حیح"أخرجه البخاري يف  (2) سن املعارشة مع األهل، ر: "الص  ، 5189 كتاب النكاح، باب حر

 ، فتعاهدن وتعاقدن أنعن عائشة قالت: جلس إحدى عشة امرأة  ، 927، 926صـ

 ،عىل رأس جبل ثي وجي حلم مجل غ  ، قالت األوىل: ي  ن من أخبار أيواجهن شیئا  یكتم ال

أذره،  ال  أخاف أنخبه، إين   أبث   سمنی فینتقل، قالت الثانیة: يوجي ال تقى والسهل فیر  ال

أسكت  أنطق أطلق وإن ، إنقر نيش  جره، قالت الثالثة: يوجي الع  جره وبر أذكره أذكر عر  إن

سآمة، قالت اخلامسة:  خمافة وال قر، وال وال ر  ح   ابعة: يوجي كلیل هتامة، الأعلق، قالت الر

أكل   عهد، قالت السادسة: يوجي إنیسأل عام   خرج أسد، وال دخل فهد، وإن يوجي إن

یولج الكف لیعلم البث. قالت السابعة:  اضطجع التف، وال ، وإنفي ت  رشب اْش  ، وإنفي ل  

لك، قالت  أو مجع كلا  أو فلك   ك  داء له داء، شج   اقاء، كل  طب -أو عیایاء-يوجي غیایاء 

الثامنة: يوجي املس مس أرنب، والریح ریح يرنب، قالت التاسعة: يوجي رفیع العامد، 

 ،ك  وما مال   ،ك  طویل النجاد، عظیم الرماد، قریب البیت من الناد، قالت العارشة: يوجي مال  

= 
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 ةل السن  هأ فقراء ان بعضر ك"یقول:   ةالسن   من علامء أهل عاملا   سمعتر  احلكایة:

ر ن من آخ  م یؤذ  هدر هان جمتك، واحل ي يف ةغلببال ةر ان الرفضكو ،ةفضالر   يح   يف نینكاس

 ،یسمعون امحین تأمل ونی كانوا ةالسن   أهل ؤالء فقراءه، وةلعونم   لامت  كب ذيیل وهیاللي 

وا للخ    مسجد يف منهم أشخاص   ةر اختبأ أربعف ،لص من كلامته امللعونةفاضطر 

عىل  یتطاولوأخذ  هوعدبم   همدر هجاء جمتعندما و ،أذانم وعدقبل م   ضةف  الري 

 وقال ،ذاءواحل ةفسالر  بالید و جی دا   هرضبو د  هاملجت م ورصع  هأحدر  طلع   حابة،ص  ال

 ،كمن نلتر  أنا ما :وقال فزعا   در هاملجت اعتذر أخیا  ف !يأنت تشتمن ،ركب أنا أبو له:

                                                 

= 

بارك، قلیلت املسارح، وإذا سمعن صوت املزهر، ك خی من ذلك، له إبل كثیات املمال  

، ذيني أر  ل  أناس من حر  ؟يرع أبو امفيرع،  قالت احلادیة عشة: يوجي أبو .هوالك أیقن أنن  

نفس، وجدين يف أهل غنیمة بشق، فجعلني  ومأل من شحم عضدي، وبجحني فبجحت إيلي 

ح، وأرشب ب  وأرقد فأتص   أقبح، يف أهل صهیل وأطیط، ودائس ومنق، فعنده أقول فل

يرع، فام ابن  ابن أيب .داح، وبیتها فساحعكومها ر   ؟يرع أيب يرع، فام أم   أيب أم   .حفأتقن 

طوع  ؟يرع يرع، فام بنت أيب بنت أيب .مضجعه كمسل شطبة، ویشبعه ذراع اجلفرة ؟يرع أيب

تبث  ال ؟يرع ریة أيبيرع، فام جا جاریة أيب .ها، وملء كسائها، وغیظ جارهتاأبیها، وطوع أم  

يرع واألوطاب  ، قالت: خرج أبومتأل بیتنا تعشیشا   ، والتنقث میتنا تنقیثا   ، والحدیثنا تبثیثا  

قني انتنی، فطل  مي رر ین، یلعبان من حتت خرصها ب  معها ولدان هلا كالفهد   متخض، فلقي امرأة  

، وأعطاين ثریا   عام  ن   أراح علي ، و، وأخذ خطیا  ، ركب رشیا  رسیا   بعده رجل   ها، فنكحتر ونكح  

يشء أعطانیه،  كل   يرع ومیي أهلك، قالت: فلو مجعتر  ل أم، وقال: كر رائحة يوجا   من كل  

 .«يرع يرع ألم   لك كأيب كنتر : »اهللا  يرع، قالت عائشة: قال رسولر  ر آنیة أيببلغ أصغ   ما
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أنت الذي  :وقال ،هب ك  راح   ال هأن  ك هی جعل  حت   هورضب   رر خ  اآلجاء مر، فمن عر أنال  نتر ك

 لك،ذك هب وصنع   جاء ثالث  فعثامن،  يفقع أ نتر كام إن   ،هللا إىل أتوبر  قال: !يفي تقع  نت  ك

ي والم   یا نيكْ أدر   وصاح: هنفس ْك یتامل ومل شدیدا   جزعا   جزع  ف !ينأتسب   له: وقال

 هأنف   به استأصلفاملوس  هید يفو ابعر خرج الر   ئذ  عندف ،یقتلونني عداءر اد األك عل! یا

ا   .!تستعنی بناثم   ،ینالد   يف ة  دووالقر هللا ا اب  أحب يف دب  األ سیئتر ي! قشي لاوقال: أهی 

یعي نر ذ  تسل ل املؤ ما ذهب هؤالء األربعر فبعد   حیاء   طرف  من املسجد إىل الش 

لكن و ...!موالنا یأت مل : الیومالواق اویصل  ل (1)همجاء مؤمنو امعند ،لوجعا  لمتأمل  و وذالا 

 مرمیا   وىلامل هو ذاه :همكل   صاحوا  أسفر الفجرر لام  ف !قول؟ذا یكان ساكتا ، وما مهموال

 الیوم  ألن   ؛خی   ، الخی   ال :یا  كقال با ؟...! ماذا حصل بكموالنا یا ا  خی :هلوسأ !...ناه

ر أنوقر  ،ورضبوين ةالثلث األعداءر  كأولئ جاء موالنا!  ، قالوا: یارمق   يف بالكاد مكراأ د 

كان عىل  بمندیل   ضجرا   ى، رم  ل  ؤاالس   مرارا   ه أعادوا علیلام  ف؟ عل ىلاملوب تستغْث  مل ذاملا

ه   :يف  و فقد استأصل أنها أم   ،فقط ينرضبو األعداءر  فإن   ه هو،ذا صنیعر ه :وقالأنف 

  ام

 

م ز
 

ی

 

ب

 

ش

 ن ا ز ا ں مشچِ ن ا ز ی د ا 

 

   
ب 
موخد  طلغ 

 

ی

 

ب

 

ش

و د  ا ہچن ام دنپ ا 
(2)

 

 

 حبابعونة األصحاب واألة م  ا نرقب بعنی املحب  كن  

 وابرنا فیه حمض اخلطأ بعیدا  عن الصي فكان ما فك  

 .!یمكزیز احلالع  هللا  باإال   ة  قو   وال حول   وال ،العظیم هللا ا واواستغفر

                                                 

مضةف  الري أي:  (1)  .هم مؤمننیون أنفس  یسم   ؛ ألن 

 .278صـ "دیوان احلافظ" (2)
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 العالية من اجلّنة رجة  الّد  للعجوز وهب   موسى  سّيدنا

 :، وهيةاعلس  قیام ال وىلأر  ة  نفخمن احلدیث  ةاألخی ةر الفقر سابعا :

، ةمن اجلن   ةالعالی ة  الدرج كتل للعجوي ب  هو  ىموس ناسی در  أي: (1)«اهاوأعط»

 .!العاملنی رب  هللا واحلمد 

ا املسلمون! أرأیتم كیف تعام   لر هللار ل اأهی   بشك   ه الك رام تعاىل ورسر

ابر افلنی ﴿ل الس  لجأ يف أسف  جید املسكنیر م   وهابی ته...؟! حت ى ال ذ  ع  ل  ابر و  ذ  ك  اْلع 
ل  ذ  ك 

ة  أ   ر 
ون  اآْلخ  ْعل مر انروا ی  ْو ك  ر ل   [ .33 ﴾ ]القلم:ْكب 

 

                                                 

منی،كتاب الت "كاملستدر  "أخرجه احلاكم يف  (1) عن ، 1531، ٤/1530 ،٤088ر:  واریخ املتقد 

قال: « !حاجتك ْل أعرايب س   یا»نزل بأعرايب فأكرمه، فقال له:  اهللا  رسول موسى أن   أيب

 أعجزت  : »اهللا  رسولر نی، فقال له ت  ناقة برحلها وأعنز حيلبها أهل. قاهلا مر   !اهللا رسول یا

عجوي بني إرسائیل؟  وما !اهللا رسول   فقال أصحابه: یا« مثل عجوي بني إرسائیل؟ تكون   أن

بني إرسائیل:  عن الطریق، فقال له علامءر  إرسائیل فأضل   ببني یسی   موسى أراد أن إن  »قال: 

عظامه معنا،  ى ننقل  من مرص حت   نخرج   ال اهللا أن یوسف أخذ علینا مواثیق   ثك أن  نحن نحد  

عجوي بني إرسائیل،  إال  تدري أین قب یوسف  كم یدري أین قب یوسف؟ قالوا: ماقال: وأی  

 !ةمعك يف اجلن  ى أكون  أفعل حت   ال !واهللا  یني عىل قب یوسف فقالت: الل  فأرسل إلیها فقال در 

ها فأتت بحیة، ها فأعطاها حكمها حكم  قالت فقیل له: أعط   اهللا ما وكره رسول"قال: 

  حفروا إذا عظام یوسف، فلام  فلام   !بوه قالت: احفروا ههنا نض  فلام   !بوا هذا املاءفقالت: أنض  

هذا حدیث صحیح " . ]قال احلاكم[:«هارمثل ضوء الن  أقلوها من األرض فإذا الطریقر 

 ."خیرجاه اإلسناد ومل
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 !شئت   ما فاحتكمْ 

 ن بحن نی، فوقف  م غنائم هواي  جالسا  یقس   ولقد كان " :١٧٦احلديث 

، »قال:  !اهللا رسول   وعدا  یاعلیه رجل  من الن اس فقال: إن  يل عندك م   صدقت 

وقال: « هي لك»، قال: اوراعیه ثامننی ضائنة   فقال: أحتكمر « !شئت   ما فاحتكمْ 

ته  ولصاحبة موسى « احتكمت  یسیا  »  م  كانت أحز   ،عىل عظام یوسفالتي دل 

مها موسى  ،كام  منكحر  ل  منك وأجز   ي أن"فقالت:  حنی حك  ين شابة  تردي  حكم 

ا، جوير فورا ، ورد  حر ، فكان كام سألت فشب ت الع  "ل معك اجلن ة  وأدخر  سن ها ومجاهل 

 .(1)"معه يف اجلن ة تكون   لیمر الكریم املوعد  بأنوأعطاها الك

                                                 

اجلعرانة   نزل: 7/509 ،13آلفة ا ،كتاب آفات اللسان "ادة املتقنیحتاف الس  إ"انظر:  (1)

 دا  عندك موع   يل ن  إ :اس فقالمن الن  علیه رجل   م غنائم أوطاس وحننی )فوقف  وقس  

 :طلب ما ترید )فقال يف لك احلكمر  ي:( أما شئت   فاحتكمْ  :فقال صدقت   !رسول اهللا یا

 ي:نباراأل بنر قال ا ،نثى ضائنةكر ضائن واألفالذ   ،حتكم ثامننی ضائنة( الضأن من الغنمأ

 يم الذاخلاد   ي:نی ككریم )وراعیها( أومجع الكثرة ضئ   ،فلسأأضؤن ك ثة واجلمعر مؤن   الضأنر 

 يوه ولصاحبة موسى(  یسیا   لك ولقد احتكمت   يه :اهللا  یرعاها )فقال رسولر 

 وكان يف ،یفه الش  جسد   ي:أ ،ظام یوسف( ته عىل ع  دل   يمرص )الت من عجز العجوير 

 أكثر حزما   ي:م منك( أمواج )كانت أحز  یل تتلطم علیه األقعر الن   من رخام يف صندوق  

 علام   مل جید عند أحد   ه ملا سأل عن یوسف ن  إف ها موسى( محنی حك كام  ل حر )وأجز  

وقد أتت علیها  ،رأهیم عىل عجوي كانت من بقایا القبط وأمجع   ،نةيم  م العرص ومرور األلتقادر 

ما  ینا ولك  فقال أخب   ،من ذلك علم   يعند :وسأهلا فقالت نا موسى در ها سی  ون فطلب  سنر

ل معك دخر أباب )وعلیه من الش   ن ما كنتر حس  أ( كة  شاب   ينن ترد  أ يحكم   :)فقالت !تریدین

= 
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ب ان
ك"يف  واحلاكمر  (1)رواه ابن ح  موسى  مع اختلف  عن أيب "املستدر 

 موسى  هاهنا ردي ف. (2)"صحیح اإلسناد هذا حدیث  "قال احلاكم: وري، األشع  

 .العجوي تلك شباب

 يثا !غ   صنا ! وللمستجرین للفقراء كنزا ! وللضعيف ح  موسى! ك   يا

ن موسى! كر  یا: »وسی تعاىل إىل سی دنا مر  هللارى اأوح   :١٧٧احلديث 

ار عن أنس  رواه ابنر « یثا !صنا ! وللمستجی غ  للفقراء كنزا ! وللضعیف ح    النج 

 .(3)فذكره يف حدیث  طویل... «تعاىل إىل موسی هللارى اأوح  »قال:  عن الن بي 

                                                 

= 

وظهر  فانفرق البحرر  ،بعصاه لیه وأشار  إفأتى  ،یله ف قعر الن  خبته عن حمل  أ( فة  اجلن 

فكان  :)قیل رام ه عند آبائه الك  ىل بیت املقدس فدفن إ ه موسى فحمل   ،الصندوقر 

یقولونه( هو )أشح من صاحب الثامننی  ى جعل مثل  یضعفون ما احتكم به حت   الناسر 

 .ةجل الدنئ اهلم  ( یعنون به ذلك الر  ياعوالر  

ل، ذكر اخلب الدال عىل أن  عىل  ،كتاب الرقائق "الصحیح"أي: يف  (1) املرء باب الورع والتوك 

 .173صـ ،721یعتاض عن أسباب اآلخرة ...إلخ، ر:  ال أن

منی،كتاب الت "كاملستدر  "أخرجه احلاكم يف  (2) . 1531، ٤/1530 ،٤088ر:  واریخ املتقد 

 ."خیرجاه هذا حدیث صحیح اإلسناد ومل" ]قال احلاكم[:

يف فضل الفقر  3 حرف الزاي، كتاب الزكاة من قسم األقوال، الباب "لالعام   كنز"انظر:  (3)

، نقل  6/208 ،16660 :ريف فضل الفقر والفقراء،  1یتعل ق به، الفصل  والفقراء وما

ن ن عبادي م  م   إن   !یا موسى ،أوحى اهللا إىل موسى بن عمرانالنجار عن أنس:  عن ابن

لیس ذلك من  ،همل أعط   وط  س   ني علقة  ولو سأل   ،هبحذافیها ألعطیتر  ة  ني اجلن لو سأل  

= 
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؛ ألن ه مثل هذه "ن إهلا  موسى! كر  یا أن  "احلدیث عىل منهج الوهابی ة:  حاصلر 

هم مجیعا  أصغرر  بادر لوهی ة عند الوهابی ة، والع  ؤون األر األمور بخصوصها من شر 

هبذه  تعاىل لسی دنا موسى  هم سواء  يف ذلك، وعجزة  عندهم، فأمرر اهللا وأكبر 

ة  إال   حول  وال وال !موسى إهلا  البتة اخلصال أمر  بأن یصی    .!!عل العظیمالهللا با قو 

 لداود مره أربعني عاما  من ع   آدم   وهب  

واحلاكمر  روی الرتمذير  :١٧٩و ١٧٨احلديث 
 (2)أمحد هریرة، واإلمامر  عن أيب (1)

 

                                                 

= 

نیا كام حيمي وأمحیه من الد   ،خر له يف اآلخرة من كرامتيولكن أرید أن أد   ،وان له عل  ه

خزانتي  إىل األغنیاء أن   ما أجلأت الفقراء   !یا موسى .وءالس   ىه من مراعاعي غنم  الر  

 ،األغنیاء ما یسعهم للفقراء يف مال   ي فرضتر ولكن  ،رمحتي مل تسعهم وأن   ،ضاقت عنهم

إن  !یا موسى .للفقراء يف أمواهلم عتهم فیام فرضتر سار  كیف مر  األغنیاء   بلو  أن أ أردتر 

 !یا موسى .أمثاهلا نیا للواحد عشة  هلم يف الد   علیهم نعمتي وأضعفتر  فعلوا ذلك أمتمتر 

ويف  ة صاحبا  ن لك يف الشد  ، أكر یثا  ، وللمستجی غ  صنا  ، وللضعیف ح  ن للفقی كنزا  كر 

 ."ك يف لیلك وناركوأكأل الوحدة أنیسا  

]قال  .1222، ٤/1221 ،3257تفسی سورة األعراف، ر:  تفسی،كتاب ال "كاملستدر  "أي: يف  (1)

 ."م"عىل رشط ". وقال الذهبي: "خیرجاه عىل رشط مسلم ومل صحیح   هذا حدیث  " احلاكم[:

 ،2270، ر: مسند عبد اهللا بن العباس بن عبد املطلب عن النبي  "سندامل"أي: يف  (2)

 .عباس عن ابن، 1/5٤2
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بن عب اس هللا ا عن عبد (٤)والب یهقي (3)اينوالطب   (2)سعد وابنر  (1)داود الطیالس وأبو

  اهللا  قال: قال رسولر« :  من ظهره كل   ه، فسقط  ظهر   ح  مس آدم   اهللار مل ا خلق 

ها إىل یوم القیامة، ثم  جعل بنی عین ي كل    هو خالقر
 منهم و   ن سمة 

من نور،  ب ْیصا  إنسان 

ن هؤالء یاثم  عرض   یتر  هم عىل آدم، فقال آدم: م  ؟ قال: هؤالء ذر  ك، فرأى آدمر رب 

ن هذا؟ ق بنی عین یه فقال: یا ما ه وبیص  رجل  منهم أعجب   ال: هذا ابنرك داود رب  م 

قال: أي  ،مر؟ قال: ست نی سنة  م جعلت  له من العر قال آدم: ك   ،یكون يف آخر األمم

ه ألف   مرك، وكان آدمر ه من عر تزید   أن إال   يف عمره )قال: ال دْ ي   !رب   ( فوهب   عمرر  عام 

علیه  د)وأشه لیبدي  م فلت  ب وخیر كت  ن یر : إذ   مره أربعنی عاما ، فقال اهللارمن عر 

من  یبق   مل كر املوت، فقال آدم: أو  أربعنی جاءه مل   ( فلام  انقَض عمرر آدم إال  امللئكة  

؟ قال: أو   ي أربعون سنة  ل اهللارها ابن ك داود؟ )تعط   مل عمر  ،  آلدم ألف   فكم  سنة 

( ل لداود مئة  وأكم    .(5)«عام 

                                                 

، یوسف بن مهران، املطلب  اهللا بن العباس عن عبد وما أسند عبد "سندامل"أي: يف  (1)

 .عباس عن ابن، ٤/٤10 ،2815 :ر

 .عباس عن ابن، 1٤، 1/13 من األنبیاء،  اهللا ذكر من ولد رسولاملقدمة،  "الطبقات"أي: يف  (2)

، 12/165 ،12928عباس، رقم:  یوسف بن مهران عن ابنباب،  "املعجم الكبی"أي: يف  (3)

 .عباس وغی واحد، عن احلسن عن ابن، 166

 .عباس عن ابن، 10/1٤6 ،ادهشاإل باب االختیار يف ،اداتهكتاب الش "ىالسنن الكب"أي: يف  (٤)

 ،3076أبواب تفسی القرآن، باب ومن سورة األعراف، ر:  "السنن"أخرجه الرتمذي يف  (5)

 ."صحیح حسن   هذا حدیث  ": عیسى[ ]قال أبو .هریرة عن أيب، 693صـ
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، وقد عب اس  ن حدیث ابننی، فم  وس  ق  ما بنی ال هریرة إال   هذا حدیث أيب

 . "لسی دنا داود هى عمر  أعط   نا آدم  أن  سی د  " احلدیث نی: بنی  لنا كل

 !ينوينأع  هللا ا عباد   يا

وهو  ونا  كم ع  ، أو أراد أحدر كم شیئا  أحدر  إذا أضل  »: قال  :١٨٠احلديث 

 هللا عبادا   فإن   !؛اهللا أغیثوين عباد   یا !اهللا أغیثوين عباد   : یالیس هبا أنیس، فلیقْل  بأرض  

 .بن غروان  (2)عن عتبة (1)اينرواه الطب   «نراهم ال

 !واس  احب   هللا ا عباد   يا

، فلیر : »قال  :١٨١احلديث 
كم بأرض  فلة  ةر أحد  : ناد  إذا انفلتْت داب 

«!واسر اهللا احب   عباد   یا !واسر احب  هللا ا عباد   یا
ن ي رواه ابنر  (3) السر

 .مسعود  عن ابن (٤)

 !هللا د  عبا وين ياأعين  

یبة ابن أيب أخرجه «!هللا عباد   یا او: أعینر ناد  فلیر : »قال  :١٨٢احلديث    (5)ش 

                                                 

، 15/117، 290 أسند عتبة بن غزوان، ر: من اسمه عتبة، ما "املعجم الكبی"أي: يف  (1)

 .ب ذلكوقد جر   .118

 .560-3/558 ،3556 باب العنی مع التاء، ر: "أسد الغابة"انظر ترمجته:  (2)

 ،508 :ریقول: إذا انفلتت دابته،  باب ما "یوم واللیلةعمل ال"أخرجه ابن السن ي يف  (3)

اهللا  عباد   یا !اهللا احبسوا عباد   فلیناد: یا ،كم بأرض فلةأحد   ةر إذا انفلتت داب  : »بلفظ ،129ـص

 .«سیحبسه يف األرض حارضا   هللا  فإن   !؛احبسوا

 .1/209 "األعلم". و5/57 "هدیة العارفنی"انظر ترمجته:  (٤)

ة، كتاب الدعاء "فاملصني"يف أي:  (5)  ،29721 :ر، ما یدعو به الرجل إذا ضل ت منه الضال 

= 
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ار  .عب اس  عن ابن (1)والبز 

 "أهنار األنوار"رسالة املؤلِّف 

من  التي جاءت مرویة  عن ثلثة   ،القاتلة للوهابیة الثلثةر  هذه األحادیثر 

حابة، تر  ین، ی علیها عملر أكابر علامء الد  وجر   بالقبول من يمن األسلف، ْت یق  لر الص 

بة. ولتفصیل هذا املطلب اجللیل جدیر  باملط وال الفقی  لعة رسالةر اتزال جمري

ف   (2)"ن یم  صلة األرساراألنوار م   أنار" لة الغوثیة"ها يف فضل أل  فیع، ويف الر   "الص 

، ويف غیه من األعامل مجیعا . طوة  الرس  البدیع يف املَش إىل بغداد املعىل  إحدى عشة خر 

الوهابیة املضطربة املذبوحة بنی  ةبیانر حال -تعاىلهللا إن شاء ا- عن قریب (3)وسیأي

                                                 

= 

جر، فإذا أصابت كتبون ورق الش  ی ،ةظ  احلف  ى و  س   فضل   إن هللا ملئكة  : »بلفظ، 6/91

 .«!اهللا رمحكم اهللا : أعینوا عباد  يف سفر فلیناد   كم عرجة  أحد  

يف  هللا ملئكة   إن  : »بلفظ، 11/181، ٤922 ، ر:مسند ابن عباس  "املسند"أي: يف  (1)

بأرض  كم عرجة  أحد   فإذا أصاب   ،جرمن ورق الش   سقط   یكتبون ما ،ظةوى احلف  األرض س  

 .«!هللا : أعینوا عباد  لة فلیناد  فر 

لة،  "العطایا النبویة يف الفتاى الرضویة"هذه رسالة مطبوعة يف جمموعة فتاواه  (2) كتاب الص 

 .631-7/569لنوافل، باب الوتر وا

 .515، 51٤صـانظر:  (3)
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ي الشي  حممد! إين   یا»األعظم:  واحلدیث  األجل   ،وكة القاهرة هلذه األحادیثید 

هتر بك   سالة ...(1)«إىل ريب   توج   .!يف خامتة الر 

ن كنت  ولي ه فع لٌّ   ولي ه م 

ل  ولی ه: »قال  :١٨٣احلديث  ن كنتر ولی ه فع   (3)سائيوالني  (2)رواه أمحد« م 

 بسند  صحیح.  عن بریدة (٤)واحلاكم

                                                 

لة والسن ة فیها، باب ما جاء يف صلة احلاجة، كتاب  "سننال"ماجه يف  أخرجه ابن (1) إقامة الص 

 فقال: ادعر   البرص أتى النبيي  رضیر   رجل   یف: أن  عن عثامن بن حن ، 233صـ ،1385 :ر

 ،هفقال: ادعر « دعوتر  شئت   لك وهو خی، وإن أخرتر  شئت   إن»ني، فقال: یعافی   يل أن اهللا  

 أسألك، هم إين  الل  »نی، ویدعو هبذا الدعاء:  ركعت  ه ویصل  ن وضوء  حس  فیر  یتوضأ   فأمره أن

 يف حاجتي هذه بك إىل ريب    قد توجهتر إين   !حممد نبي الرمحة، یا بمحمد   ه إلیكوأتوج  

 .«عه يفي هم شف  ، الل  لتقَض  

 .ابن بریدة عن أبیهعن ، 9/12 ،23022حدیث بریدة األسل مي، ر:  "سندامل"أي: يف  (2)

 .7/308 ،8088، ر: كتاب املناقب، فضائل عل   "نسنال"أي: يف  (3)

ش، عن األعم  ، بطریق 972، 3/971 ،2589ر:  ،ءيكتاب قسم الف "كاملستدر  "أي: يف  (٤)

بقوم   ألمَش مع أيب إذ مري مي، قال: إين  اهللا بن بریدة األسل   سعد بن عبیدة، حدثني عبد

 وكنتر  ،أنال من عل ويف نفس علیه يشء  كنتر یقولون فیه، فقام فقال: إين    ا  ینقصون علی  

إىل جاریة من اخلمس، فأخذها لنفسه،  مع خالد بن الولید يف جیش فأصابوا غنائم، فعمد عل  

خالد الذي يف نفس عىل  وبنی خالد يشء، فقال خالد: هذه فرصتك وقد عرف وكان بنی عل  

، مكبابا   رجل   ثته وكنتر فحد    ذكر ذلك له، فأتیت النبيي أف بي قال: فانطلق إىل الن  عل  

 ذكرتر  اجلیش، ثم   أمر   بي للن  رأيس فذكرتر  رفعتر  ، ثم  احلدیث أكببتر  إذا حدثتر  وكنتر 

= 
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 لكّل موجود   د  األكرب املم   يّن الليفة  إ

 بيي أن  الن شكي  . وال(1)"یكره یدفع عنه ما"ناوي يف رشحه: مة املر ل  قال الع

   هللا ووال  علیه، فقال اويل  كل  مسلم﴿ : مْ النيب ي  أ ْوىل  ب املر ه  س  ْن أ نفر نی  م 
ن  ﴾ ْؤم 

 ...احلدیث. «همأنا أ وىل باملؤمننی من أنفس  »: هللا ا [، وقال رسولر 6]األحزاب: 

. قال هریرة  عن أيب (6)ماجه وابن (5)سائيوالني  (٤)ومسلم (3)والبخاري (2)رواه أمحد

حا"ناوي يف مة املر ل  الع  .(7)"د  لكل  موجود  األكب املم   ألين  اخللیفةر ": "لش 

                                                 

= 

 ن كنتر م  : » قال النبي   ت قال:قد امحر   اهللا  رسول رأيس، وأوداجر  فرفعتر  عل   له أمر  

عىل  صحیح   هذا حدیث  " ]قال احلاكم[: وذهب الذي يف نفس علیه «هولی   ا  علی   ه فإن  ولیي 

 ."عىل رشط البخاري ومسلم". وقال الذهبي: "خیرجاه هبذه السیاقة ومل ،نیرشط الشیخ  

 .6/276 ،9001 ر:حتت  حرف املیم، "التیسی بشح اجلامع الصغی"أي: يف  (1)

اهللا  هریرة قال: كان رسول عن أيب ،3/1٤1 ،790٤هریرة، ر:  مسند أيب "سندامل"أي: يف  (2)

  :هد جنايه  سأل ؟»إذا ش  ین  « هل له وفاء؟»قالوا: نعم، قال:  فإن« هل عىل صاحبكم د 

لیه ع   فتح اهللارفلام  « !صل وا عىل صاحبكم»قالوا: ال، قال:   علیه، وإنقالوا: نعم، صىل   فإن

، وم  ن ترك د  هم، فم  وىل باملؤمننی من أنفس  أنا أ  »الفتوح، قال:   .«ن ترك ماال  فلورثتهینا  فعلي

 .368صـ ،2298 :ر، ینباب الدي  ،كتاب الكفالة "صحیحال"أي: يف  (3)

 .707ـص ،٤157 :ره، فلورثت ن ترك ماال  باب م   ،كتاب الفرائض "صحیحال"أي: يف  (٤)

 .68، 67ـص، ٤اجلزء  ،1959 :ر، یند   یهمن عل لة عىلالص   ،تاب اجلنائزك "سننال"أي:  (5)

 .٤06ـص ،2٤15 :ر، لخأو ضیاعا  ...إ باب من ترك دینا   ،كتاب الصدقات "سننال"أي: يف  (6)

 .2/502 ،2707 ر:حتت  حرف اهلمزة، "التیسی" (7)
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 رةوأنا أ وىل به يف الّدنيا واآلخ   ن مؤمن  إَّّل م   ما

نیا واآلخرة، اقرءر  ن مؤمن  إال  م   ما: »هللا ا وقال رسولر   وا إنوأنا أ وىل به يف الد 

مْ شئتم: ﴿ ه  س  ْن أ نفر نی  م 
ن  ن  ﴾، فأی امالنيب ي  أ ْوىل  ب املرْؤم  مؤمن  مات وترك ماال  فلیثه عصبتره م 

ینا  أو ضیاعا  فلیأتني وأنا مواله  (2)ومسلم (1)رواه البخاري« كانوا، وم ن ترك د 

 .هللا ا عن جابر بن عبد (5)والرتمذي (٤)داود هریرة، وأبو عن أيب (3)والرتمذي

ین قال اإلمام هذك حتت احلدیث املار "عمدة القاري"یني يف الع   بدر الد  : رر

م اهللا تعاىل وجه  -املوىل عل   جرم   . فل(6)"النارصر  :املوىل" أیضا  بحكم احلدیث  -هكر 

ه، ودافعر البلء واملكروهات عنه، واحلمدر  ، ونارصر حیح ويل  لكل  مسلم  هللا رب   الص 

یته الطاهرة"ث الدهلوي: العزیز املحد   فقال الشیخ عبد !العاملنی  ....إلخ (7)"األمی وذر 

                                                 

 .385، صـ2399 :ر، من ترك دینا   ىللة عباب الص   ،لخ...إ االستقراضيف كتاب  "صحیحال"أي: يف  (1)

 .707ـص ،٤159 :ره، فلورثت ن ترك ماال  باب م   ،كتاب الفرائض "حیحص  ال"أي: يف  (2)

لة عىل املدیون، ر:  "السنن"أي: يف  (3) ، 258، صـ1070أبواب اجلنائز، باب ما جاء يف الص 

 ."صحیح حسن   هذا حدیث  ": عیسى[ ]قال أبو

 .٤29ـص ،295٤ :ر، رياق الذریةأ باب يف راج،اب اخلكت "سننال"أي: يف  (٤)

 ،2090 :رما جاء يف من ترك ماال  فلورثته، باب  فرائض،ال أبواب "سننال"أي: يف  (5)

 ."ويف الباب عن جابر ،صحیح حسن   هذا حدیث  ": ، ]قال أبو عیسى[٤80، ٤79ـص

ْن ب ي  أ ْوىل  ب املر ﴿الني، باب حزابسورة األ القرآن، كتاب تفسی "يعمدة القار" (6) نی  م 
ن  ْؤم 

م﴾ ]األحزاب: ه  س  ْنفر  .13/235 ،٤781ر: حتت ، [6 أ 

 .21٤ـص ،مامةاإل يف 7الباب  "یةعش اإلثنا ةحتف" (7)
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 وجربيل ههو موَّل فإّن اهللا

، وال حتتج ویندر   أقول: حاجة  إىل  عموم احلدیث اخللفاءر الثلثةر الباقیةر

تعاىل:  هللارارصر أفضل  من املنصور، فقال االن   یكون   ختصیص  أصل ؛ ألن ه لیس واجبا  أن

هر ﴿ ول  سر ر  ون  اهللا   و  ر ی نرصر و  [ أي: املهاجرون. وقال تعاىل: ﴿8﴾ ]احلش: و  إ ني اهللا   هر ف 

یلر  ْب  ج  هر و  ْوال  ه  هللا ...اآلیة، أي: إن  ا [٤﴾ ]التحریم: م  وجبیلر  تعاىل هو نارصر

 .بكر  وعمرر وامللئكةر  وأبو

 وحمبِّيها من النّار فاطمة فطم  و أعتق   تعاىل هللا ّن اإ

، مل: »اهللا  قال رسولر  :١٨٤احلديث  حتض  ابنتي فاطمةر حوراء آدمی ة 

؛ ألن  ا ومل ها فاطمة  رواه « ها وحمب یها من الن ارتعاىل فطم   هللا تطمث، وإن ام سام 

 .عب اس  عن ابن (1)اخلطیب

هة  عن الني  ي حوراء يف بني آدم منزي
ساء، وإن  جاسات التي تعرض الن  أي: إن  ابنت 

؛ ألن  ا هللا ا ها فاطمة  ام   ن أعتق  ها وحمب یها من الن ار، فم  ها وأعتق  فطم   هللا تعاىل سام   خد 

یْت فاطمة  هي الز  نا هراء من الن ار هو رب  الز   م  ن سر هراء، أي: املخل صة ، ولكن م 

ذة من الن ار. صىل  ا  ك وسل م.ها وابن یها وبار  تعاىل عىل أبیها وعلیها وبعل   هللارواملنق 

 

                                                 

 ،38٤0 اهللا، ر: بن یونس بن عبد یدغانم بن مح  باب الغنی،  "تاریخال"أخرجه اخلطیب يف  (1)

 "معجم الشیوخ"محد ابن مجیع الصیداوي يف أخرجه أبو احلسنی حممد بن أو .10/2٤3

 .336، ر: 1/359
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نا عمر  ي   جهناميقعوا يف منع النّاس  أنسّيد 

بنت عل ابن  (1)مودعا أمي كلث اب بن اخلط   إن  عمر   :١٨٥احلديث 

فقالت: « بكیك؟یر  ما»وكانت حتته، فوجدها تبكي، فقال:  طالب  أيب

یقول: إن ك عىل باب  من  -األحبار تعني كعب  -املؤمننی! هذا الیهودي  أمی   یا

ني ريب  خلق   یكون   إين  ألرجو أنهللا! ...! وا هللاشاء ا ما: »أبواب جهن م، فقال عمرر 

تعجل  املؤمننی! ال أمی   إىل كعب  فدعاه، فلام  جاءه كعب  قال: یا ، ثم  أرسل  «سعیدا  

، والذي نفس  بیده! ال ة حت ى تدخل   (2)لخسین علي  أي  »اجلن ة، فقال عمر:  ذو احلج 

 
 
ة  يف الن ار...؟! يشء ة  يف اجلن ة مر  املؤمننی! والذي نفس   أمی   فقال: یا« هذا...؟! مر 

یقعوا فیها،  عىل باب  من أبواب جهن م متنع الن اس  أن هللا ك يف كتاب اا لنجدر بیده! إن  

، "طبقاته"سعد يف  . رواه ابنر (3)یزالوا یقتحمون فیها إىل یوم القیامة تي ملفإذا مر 

. أرایت  منع  عمر (5)مر وىل عر م   (٤)عن اجلاري "یهأمال  "القاسم بن بشان يف  وأبو

 ...؟!. الن ار، ألیس هذا دفعا  للبلء یقتحموا يف الن اس  أن

                                                 

 .378، 7/377، 7586 النساء، حرف الكاف، ر: "أسد الغابة"انظر ترمجتها:  (1)

 .اخلمس العلوم دنا كعب بام هو من مجلةخبار عن سی  اإلهذا  :قلت   (2)

والطبقة األوىل طبقات البدرینی من املهاجرین  "ىالطبقات الكب"سعد يف  أخرجه ابن (3)

 .، 2/282 ،283ذكر استخلف عمر  ...إلخ،

 .3٤0، 6/339، 2572باب العنی، عمرو بن سعید اجلاري، ر:  "التاریخ الكبی"انظر ترمجته:  (٤)

 .2٤9، 2٤8، صـ2، اجلزء 1٤٤1من أمايل، ر:  26اجلزء  "األمايل"أخرجه أبو القاسم بن بشان يف  (5)
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 ك األرض  نمل   نحن

ثنا ابن "عاين اآلثارم  "يف  :١٨٦احلديث  ، ثنا (1)مريوق لإلمام الطحاوي: حد 

ن أيهر السام 
 (5)«األرض لنا رقابر : » قال: قال عمرر  (٤)عن حممد (3)ون  ع   عن ابن (2)

.أي: إن ا نمل    ك األرض 

 د هذابع عمل   يبايل عثامن ما ما

رسة، فبعث إىل عثامن یستعینه يف جیش العر   بي  بعث الن :١٨٧احلديث 

،  آالف   إلیه عثامنر بعشة   ،  عثامن! ما لك یا هللارفر اغ  : »بي وقال الن  دینار  أرسرت 

، وما وما ، وما أعلنت  یت  اعةر  تقوم   هو كائن  إىل أن أخف   عمل   یبايل عثامن ما ما ،الس 

                                                 

 .181، 1/180، 261حرف األلف، ذكر من اسمه إبراهیم، ر:  "التهذیب هتذیب"انظر ترمجته:  (1)

 .1/221، 335 حرف األلف، من اسمه أيهر، ر: "هتذیب التهذیب"انظر ترمجته:  (2)

 .520، و517، 5/516اهللا بن عون،  عبد-1122 ر: "سی أعلم نبلء"انظر ترمجته:  (3)

 .202-7/200، 6187 من اسمه حممد، ر: حرف املیم، "هتذیب التهذیب"انظر ترمجته:  (٤)

 ،5197 :ر، رض املیتةحیاء األإباب  ،كتاب السی "اآلثار رشح معاين"أخرجه الطحاوي يف  (5)

 رقاب   ذلك أن   فدل  "جعفر:  قال أبو« لنا رقاب األرض: »قال عمر ، 185، 3/18٤

 اها إىل ما رأوابإخراجهم إی   ال  إ ،هیمخترج من أید   ا الة املسلمنی، وأن  ها إىل أئم  األرضنی كل  

 ."حنیفة  عىل حسن النظر منهم للمسلمنی، يف عامرة بلدهم، وصلحها، فهذا قول أيب
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یم طني وأبووالدارقر  (2)عدي نر رواه اب (1)«بعد هذا حابة "يف  (3)نع   (٤)"فضائل الص 

 .یفة بن الیامن عن حذ  

ا الوهابیة! ألیس االستعانةر بغی تقولون يف ذا كا  عندكم...؟! ومارش  هللا ا أهی 

نیر معنى ﴿
اك  ن ْست ع   ...؟!. [5 ﴾ ]الفاحتة:إ یي

 يا عمر! لممن الظ   عائذ  بك  أنا 

ل  من أهل مرص أتى عمر  بن اخلط اب فقال: إن  رج :١٨٨ احلديث

 .«!ذت  معاذا  عر »املؤمننی:  لم، قال أمیاملؤمننی! عائذ  بك من الظر  أمی   یا

 استعاذ   إن  املستعیذ  "نا هبذا القدر من احلدیث: مطلوبر  قد حصل  

ا  حرضة  نفس   ىم  املؤمننی س   املؤمننی، وأمیر  بأمی ة  أ ، ولكن لنذكر  "ه معاذا  حق   یضا  تتم 

ه مرو بن العاص قد وال  كان ع   :املؤمننی غایة عدل أمی احلدیث؛ فإن  فیه بیانر 

مرو العاص ع   املرصي  قال: سابقتر ابن   املؤمننی عىل مرص، وهذا املستعیذر  أمیر 

                                                 

حرف الفاء، كتاب الفضائل من قسم األفعال، فضائل ذي النورین عثامن  "كنز العامل"انظر:  (1)

ان   .، نقل  عن الدارقطني13/18 ، 3618٤ :ر، بن عف 

من ابتداء أسامیهم ألف ممن ینسب إىل رضب من الضعف، من اسمه  "الكامل" أي: يف (2)

ويف، حتت ر: إسحاق بن إبراهیم أبو  .1/553، 169 یعقوب الثقفي الكر

یشكه فیها  مل  أخرى ألمی املؤمننی عثامن ذكر فضیلة   "فضائل اخللفاء الراشدین"أي: يف  (3)

 .85، صـ78 ، ر:أحد

 ه.٤30اهللا األصبهاين، املتوف  سنة  نعیم أمحد بن عبد أليب :"فضائل الصحابة" (٤)

 (.2/255 "كشف الظنون")



 491 مسك الختام

وط ویقول: أنا ابن ي بالسي
یأمره  ومر  عمرر إىل ع   فكتب   ،األكرمنی فسبقتره، فجعل یرضبن 

 ، فجعل  فارضْب  ط  وذ السي ؟ خر مر: أین املرصي  ویقدم بابنه معه فقدم، فقال عر دوم بالقر 

وط ویقول عر  ! هللا : فرضب، فواقال أنس   «نیاألكرم ابن   ارضْب »مر: یرضبه بالسي

 ع عنه حت ى متنيینا أن ه یرفع عنه، ثم  قال عمرر ه، فام أقل  رضب   ه ونحن نحب  لقد رضب  

 : وط   ضعْ "للمرصي  ك یدر   )أي: ألن ه كان والیا  هناك فلم  مل "ومر  صلعة ع   عىل السي

ني، وقد ه الذي رضب  املؤمننی! إن ام ابنر  أمی   ؟ وملاذا راعى ابن ه؟( فقال: یااملرصيي 

هاهتر لدهْت وقد و   م تعب دتم الن اس  ذك  : مر ومر  مر لع  استقدتر منه، فقال عر  م أحرارا ؟ م أم 

 .عن أنس  (2)احلكم عبد . رواه ابنر (1)نيیأت   م وملأعل   مل املؤمننی! أمی   : یاومر  قال ع  

 وثاه...!وثاه...! ثّم ياغ  ياغ  

مر بن م جهد  شدید  يف خلفة عر باملدینة أصاهب   ن  الن اس  إ" :١٨٩احلديث 

مادة  يف اخلط اب بن  ومر  إىل ع   فكتب   -س واألموالیعني عام هلك األنفر -سنة الر 

ا  العاص املؤمننی إىل مر أمیعر هللا ا عبدن م  "العاص وهو بمرص:  ، أم  بن العاص سلم 

ن معك ما»مرو! ع   بعد: فلعمري یا ن معي!  أهلك   أن ،تبايل إذا شبعت  أنت  وم  أنا وم 

مر عر هللا مرو بن العاص: لعبد اإلیه ع   فكتب   ه.ده قول  یرد   «وثاه...!وثاه...! ثم  یاغ  فیاغ  

                                                 

احلكم يف فتوح مرص،  عبد أهم موارد ابن "فتوح مرص واملغرب"احلكم يف  عبد أخرجه ابن (1)

 .نسنرضة، عن أ ، عن أيبي  سعید اجلریر، بطریق 195، 19٤صـ

 .5/٤17 "هدیة العارفنی"انظر ترمجته:  (2)
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ا بعد: فیالبیك! ثم  یالبیك! وقد بعثتر إلیك  مرو بن العاص،املؤمننی من ع   أمی أم 

هلر  لمر رر ا عندك وآخ  بعیا  أو   وبركاته.هللا ا علیك ورمحةر  ها عندي، والس 

هلر  ،عظیمة قافلة  إلیه  ومر  فبعث ع   ها ها بمرص یتبع بعضر رر ا باملدینة وآخ  فكان أو 

 بیت  باملدینة وما كل   إىل أهل ودفع   ،ع هبا عىل الن اسمر وس  بعضا ، فلام  قدمت عىل عر 

، وینحروا البعی   أن ،ا بعیا  بام علیه من الطعامحوهل   ه،  یأكلوا الطعام  فیأكلوا حلم 

ه ه، وحيتذوا جلد  وینتفعوا بالوعاء الذي كان فیه الطعام ملا أرادوا من  ،ویأتدموا شحم 

 أو غیه، فوس  
. رواه (1)"تعاىلهللا  ا بذلك عىل الن اس، فلام  رأى ذلك عمرر محد   ع اهللارحلاف 

ك"يف  ، واحلاكمر (2)"هصحیح"یمة يف خز   ابنر   عن (٤)"السنن"یهقي يف ، والب  (3)"املستدر 

 

                                                 

 .190احلكم يف فتوح مرص، صـ عبد أهم موارد ابن "فتوح مرص واملغرب"عبد احلكم يف  أخرجه ابن (1)

اع أبواب قسم الصدقات وذكر أهل سهامنا،  "یمةخز   صحیح ابن" (2) باب كتاب الزكاة، مجر

 .1139، 2/1138، 2367 :ر، لخ...إ العامل ن  أ ذكر الدلیل عىل

 صحیح   هذا حدیث  " . ]قال احلاكم[:572، 2/571، 1٤71، ر: كتاب الزكاة "كاملستدر  " (3)

 ."عىل رشطهام". وقال الذهبي: "خیرجاه عىل رشط مسلم، ومل

 عظماأل یكون للوايل ما باب ،ء والغنیمةيكتاب الف "ىالسنن الكب"أخرجه الب یهقي يف  (٤)

اح فخرج يف ن اجلر  عبیدة ب دعا أبا فذكر احلدیث وقال فیه: ثم  ، ...355، 6/35٤...إلخ، 

ام إن   !اخلطاب ابن أعمل لك یا  ملإين  »عبیدة:  إلیه بألف دینار، فقال أبو  رجع بعث  ذلك، فلام  

يف أشیاء  اهللا  قد أعطانا رسولر : »فقال عمر « آخذ يف ذلك شیئا   هللا، ولستر  عملتر 

= 



 493 مسك الختام

 بن سعد. (2)یثفظ له عن اللي احلكم، والل   عبد ، وابنر مر موىل عر  (1)مأسل  

ي يكون   أنهللا إيّن ألستحي من ا  ها جود ييسد   أو خّلة  َّل ... ذنب  أعظم  من غفر 

ه عل  املرتَض ه رفیع، هذا نائبر شأنر  نبی نا سی د العاملنی  :١٩٠ديث احل

م ا-املؤمننی  أمی ذنب  أعظم   یكون   أنهللا ي من ایإين  ألستح  »یقول:  -ه الكریموجه   هللاركر 

ي، أو ج   ي، أو ع  من غفر 
لم  ها یسد   ي، أو خل ة  الیوارهیا سرت   ورة  الهل  أعظم  من ح 

م اعن جب ی عن الشي  (3)ساكرع رواه ابنر « ود يجر   ه.تعاىل وجه  هللا عبي عن عل كر 

ا الوهابیة! أ   هم هللا ا بانظرتم اإلحسان  من أحب أهی  م وقضاء  تعاىل، وغفران 

ة! الل هم انفعنا بفضل   الن اس حوائج   م الست اری  لم  هم وعفو  وشؤون  هم ود  هم وجر هم وح 

نیا واآلخرة، آمنی!.وكرم    هم يف الد 

                                                 

= 

ك ن هبا عىل دین  فاستع   !جلا الرها أهی  ، فاقبلْ اهللا  نا هلا، فكرهنا ذلك، فأبى علینا رسولر بعث  

 .عبیدة فقبلها أبو« !ودنیاك

 .217، 1/216، 120 یثلثهام، ر: باب اهلمزة والسنی وما "أسد الغابة"انظر ترمجته:  (1)

 .609-6/607، 5880 حرف اللم، من اسمه لیث، ر: "هتذیب التهذیب"انظر ترمجته:  (2)

بی، يف نسخة  (3) التي بنی أیدینا، ولكن وجدناها  "مشقیخ د  تار"مل نجد هذه الروایة عن جر

، بطریق ٤2/517 عل بن أيب طالب،-٤933حرف العنی، حتت ر:  "تاریخ د مشق"هكذا: 

 "تاریخ بغداد"واخلطیب يف  .عل بن أيب طالب عنعبي عن الشي  ،عن جمالد ،عدياهلیثم بن 

ار . وابن النج  طالبعل بن أيب  عن 1/299 ،3٤5حتت ر:  باب حممد، ذكر من اسمه حممد،

 عن 17/26 ،296بن احلسن بن عل أبو الفرج، حتت ر: عبید اهللا  "ذیل تاریخ بغداد"يف 

 .عل بن أيب طالب
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ها عَل أيدي سّيدنا علو ئج النّاسحوا قضاء    تيسری 

م ا- عل   املؤمننی أمی قال :١٩١احلديث   أدري أي   ما»: -هتعاىل وجه   هللاركر 

 وضعا  م   فرآين ه إيلي وجه   مصاص   بذل   رجل   ، من ريب   ة  ن  م   م علي نی أعظ  عمت  الن  

 ب  أح   حاجة   مسلم   ئ  رالم ولئن أقيض   ،ه عىل یديها ویرس   قضاء   وأجرى اهللار ،حلاجته

قضاء "يف كتاب  (2)الغنائم النريس رواه أبو (1)«ة  وفض   من ملء األرض ذهبا   إيلي 

 .عنه  (3)"احلوائج

 ىى واشتف  ف  ش   حّسان  

ان  جاهر ه  : »هللا ا قال رسولر  :١٩٢احلديث  رواه « ىى واشتف  ف  فش   م حس 

مسلم  
 .املؤمننی  عن أم   (٤)

                                                 

 .77، 76صـ ،38ر:  "ثواب قضاء حوائج اإلخوان"الغنائم النريس يف  أخرجه أبو (1)

 .2/312 "كشف الظنون". و67، 6/66 "هدیة العارفنی"انظر ترمجته:  (2)

املعروف  ياملقر بن میمون الكويف الغنائم حممد بن عل افظ أيب: حل"قضاء احلوائج" (3)

هدیة ". و2/312 "كشف الظنون") ه.510 سنة املتوف   ،ث الكوفةحمد   ريسنال بابن

 (.67، 6/66 "العارفنی

ان بن ثابت ،الصحابة  كتاب فضائل "صحیحال"أي: يف  (٤)  ،6395 :ر، باب فضائل حس 

علیها من رشق  ه أشد  فإن   !؛اهجوا قریشا  »قال:  اهللا  رسول عن عائشة أن   ،1095صـ

ل إىل كعب بن یرض، فأرس   م فلمجاهر فه  « !اهجهم»رواحة فقال:  ل إىل ابنفأرس  « بلبالن 

لوا إىل ترس   لكم أن ان: قد آن   دخل علیه قال حس  ان بن ثابت، فلام  ل إىل حس  أرس   مالك، ثم  

هم ألفرین  !ك باحلق  كه فقال: والذي بعث  ه فجعل حير  ع لسان  أدل   بذنبه، ثم   هذا األسد الضارب

= 
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= 

 م قریش بأنساهبا، وإن  أعل   بكر   أبا فإن   !؛تعجل ال: »اهللا  یم، فقال رسولر األد   ي  رْ بلساين ف  

 ص يلقد خل   !اهللا رسول   فقال: یا رجع   ثم   ان  فأتاه حس  « لك نسبي ى یلخص  ، حت  با  س  يل فیهم ن  

جنی. قالت عائشة: ك منهم كام تسل الشعرة من الع  ن لي سر أل   !ك باحلق  ك، والذي بعث  نسب  

عن اهللا  نافحت   دك مایزال یؤی   دس الالقر  روح   إن  »ان: یقول حلس   اهللا  رسول   فسمعتر 

قال « ىى واشتف  فشف   ان  م حس  جاهر ه  »یقول:  اهللا  رسول   وقالت: سمعتر « !ورسوله

 :الوافر[حسان ]البحر 

 عنه فأجبتر  دا  حمم   هجوت  
 

 وعند اهللا يف ذاك اجلزاء 
 

 ا  ی  تق ا  بر   دا  حمم   هجوت  
 

 ه الوفاءیمتر اهللا ش   رسولر  
 

 ريضوع   يأيب ووالد فإن  
 

 منكم وقاء رض حممد  لع   
 

 تروها مل تي إنبنی   لتر ثك  
 

 من كنفي كداء تثی النقع   
 

 داتصع  مر  ة  نيع  یبارین األ  
 

 امء أكتافها األسل الظ  عىل 
 

 اتر  ط  م  ت  جیادنا مر  تظل  
 

 باخلمر النساء ني هر م  ط  ل  تر  
 

 ا اعتمرناعن   اأعرضتمو فإن
 

 وكان الفتح وانكشف الغطاء 
 

 اب یومفاصبوا لرض   إال  و
 

 ن یشاءاهللا فیه م   یعز   
 

 عبدا   : قد أرسلتر وقال اهللار
 

 لیس به خفاء یقول احلق   
 

 جندا   : قد یرستر وقال اهللا
 

 عرضتها اللقاء م األنصارر هر  
 

 د  ع  من م   یوم   كلي  یلقي
 

 جاء  أو ه   تال  أو ق   باب  س   
 

 اهللا منكم هیجو رسول   نفم  
 

 ویمدحه وینرصه سواء 
 

 اهللا فینا وجبیل رسول
 

 دس لیس له كفاءالقر  وروحر  
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يت  حّسان واشت لقد شفيت  يا  !ف 

اهللا  ه ذلك فقال لعبدأحزن   اهللا  هجت قریش رسول   مل ا أن :١٩٣احلديث 

 بذلك، فبعث   یرض   م هجاء  لیس بالبلیغ إلیهم، فلمجاهر فه  « قریشا   اهجر »بن رواحة: 

بذلك،  یرض   یبالغ فیه، فلم هجاء  مل ااهج  فه  « قریشا   اهجر »إىل كعب بن مالك فقال: 

ان بن ثاب فبعث   لقد شفیت  : »اهللا  ان، فقال له رسولر م حس  جاهر ت فه  إىل حس 

یت   یا ان واشتف   .محن الر   بن عبد (2)مةسل   عن أيب (1)عساكر رواه ابنر « !حس 

 ئهمن أعدا هللا ا شفي صدر  رسول  ي   حّسان كان

انر  :١٩٤احلديث  مي فوضعْت له عر  عىل عائشة بعدما بن ثابت   دخل حس 

، فدخل عبدو   محن سادة  الر 
سادة  وقد قال ه عىل و  یبكر فقال: أجلست   بن أيب (3)

ه من أعداوی   هللا ا إن ه كان جییب عن رسول»قال...! فقالت:  ما « ئهشفي صدر 

 باح.ر   عن عطاء بن أيب (٤)عساكر رواه ابن

 

 

                                                 

 .12/393 ،ان بن ثابتحس  -1263: ر حرف احلاء، حتت "تاریخال"أي: يف  (1)

نى، حرف السنی املهملة، ر: "هتذیب التهذیب"انظر ترمجته:  (2)  .131، 10/130، 8٤26 باب الكر

 .٤6٤-3/٤62، 33٤٤ باب العنی والباء، ر: "أسد الغابة"انظر ترمجته:  (3)

. وقالت يف 12/391 ،ان بن ثابتحس  -1263: ر حرف احلاء، حتت "تاریخال"أي: يف  (٤)

، 122٤ر:  "بن راهویه مسند إسحاق"و .«!رةخ  ب يف اآلیعذي  ال رجو أن ألين  إو» آخره:

 .6٤1صـ ،3اجلزء 
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 وا اإلسلم  ربا  األنصار  

م ربي أكر  : »اهللا  قال رسولر  :١٩٥احلديث  ؛ فإن   وا اإلسلم  موا األنصار 

 .عن أنس  (2)یلمي، والدي "األفراد"طني يف ارقر رواه الد   (1)«يف وكره ى الفرخر ربیر كام 

 الثالث يف األحاديث املتعّلقة بامللئكة الك رام  الوصل  

 !حاجت ه اقض   جربيل   يا

تعاىل، فیقول  هللا املؤمن لیدعو ا إن  العبد  : »اهللا  قال رسولر  :١٩٦احلديث 

عاه الفاجرر قال: ، وإذا د  "صوت ه أسمع   أن به؛ فإين  أحب  جت   ال"تعاىل جلبیل: هللا ا

ار رواه ابنر  «"صوت ه أسمع   أن أحب   حاجت ه؛ فإين  ال جبیل! اقض   یا" عن  (3)النج 

قيض یستجیب األدعیة  وی   ات ضح لنا هبذا احلدیث: أن  جبیل  ف .أنس بن مالك 

 ...؟!. يف د ین الوهابیة كا  من هذام رش  هو أعظ   ، وماالن اس حوائج  

 ن بأرزاق بني آدموّكلوم لئكة  امل

 ثم  « آدم لنی بأرياق بنيموك   هللا ملئكة   إن  » : بي  قال الن :١٩٧احلديث 

 ،وات واألرضامفضمنوا ريقه الس   ،واحدا   ا  ه   اهلمي  وجدمتوه جعل   ام عبد  أی  » :قال هلم

                                                 

يف القبائل  ٤حرف الفاء، كتاب الفضائل من قسم األفعال، الباب  "لكنز العام  "انظر:  (1)

 ."األفراد"، نقل  عن الدارقطني يف 12/5 ،33719 :روذكرهم جمتمعة ومتفرقة، 

 .1/75 ،223 :رباب األلف،  "ثور اخلطابألفردوس بما"انظر:  (2)

حرف اهلمزة، كتاب الثاين من حرف اهلمزة يف األذكار من قسم األقوال،  "لكنز العام  "انظر:  (3)

 ار.النج   ، نقل  عن ابن2/39، 3261 :ريف آداب الدعاء،  2يف الدعاء، الفصل  8الباب 
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 وإن ،وابوا له ویرس  فطی   ى العدل  حتر   فإن ،هوجدمتوه طلب   ام عبد  وأی   ،وبني آدم ،والطی

 (1)«رجة التي كتبتها لهالد   ینال فوق   ال ثم   ،یرید ه وبنی ماوا بین  ذلك فخل   ى إىل غیتعد  

 .(3)"وادرالني "األكب اإلمام يف  (2)رواه الرتمذي

ك ويمنع  احلية  أن تدخل  يف فيك    املل ك  يرفع ك ويقصم 

مل ك  قابض  عىل ناصیتك، فإذا : »اهللا  ولر قال رس :١٩٨احلديث 

ت  عىل ارفع  هللا تواضعت   ومل ك  قائم  عىل  :-إىل أن قال- كقصم  هللا ك، وإذا جتب 

 (٤)جریر رواه ابنر « يف ف یك   تدخل   یدع احلیة  أن ف یك، ال

 

                                                 

بها،  271األصل  "لنوادر األصو"أخرجه احلكیم الرتمذي يف  (1)  :ريف مجع اهلموم وتشع 

 .هریرة  أيب عن، 66٤، صـ1887

 .6/272 "األعلم"و، 6/1٤ "هدیة العارفنی" انظر ترمجته: (2)

سول"أي: ( 3) اهللا حممد بن عل بن حسن بن بشی املؤذ ن  أليب عبد: "نوادر األصول يف معرفة أخبار الر 

 (.6/272 "األعلم"و .2/776 "كشف الظنون")          .ه320احلكیم الرتمذي، املتوف  سنة 

عن كنانة ، 151، صـ13، اجلزء 153٤2 :ر، 11الرعد، حتت اآلیة:  "جامع البیان"أي: يف  (٤)

ين عن العبد أخبْ  !اهللا رسول   فقال: یا اهللا  ان عىل رسولبن عف   دخل عثامنر "العدوي قال: 

امل، فإذا نك عىل حسناتك، وهو أمنی  عىل الذي عىل الش  عىل یمی ك  ك؟ قال: مل  ل  كم معه من م  

ت بت عشا   عملت  حسنة   امل للذي عىل الیمنی: اكتب! قال الذي عىل الش   ،سیئة   ، وإذا عملت  كر

فبئس القرین،  !أراحنا اهللا منه ،كتبأقال: نعم  ویتوب! فإذا قال ثلثا   ه یستغفر اهللا لعل  ، قال: ال

ا ، وأقل  ه هللامراقبت   أقل   ما ه من ا! یقول اهللا: ﴿م  ْن ق ْول   استحیاء  ظر م  ْلف  ق یْ  إال  ی   ر 
ْیه  د  ت یْ ل  ﴾ ب  ع  د 

= 
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. .العدوي  (1)عن كنانة  هذا خمترص 

ا الوهابیة! أر ین،نی ویقصم املتكب   انظر: املل ك یرفع املتواضع   یتم هذا أأهی 

 یدع   ...! ألیس هو دافعا  للبلء؟! لعل  دفع  البلء عندكم أن ماملل ك الذي حيرس الف  

 ...!. احلیة  تدخل يف أفواهكم

 ك  حّتى يدر   آدم ابن   حیفظ ل ك  امل

لق له،  إن  ابن  : »اهللا  قال رسولر  :١٩٩احلديث   عام  خر
آدم لفي غفلة 

 رواه ابنا (2)«كا  فیحفظه حت ى یدرك  ل  م   هللارویبعث ا

 

                                                 

= 

ه  یك ومن خلف  كان من بنی ید  ل  [، وم  18 ]ق: ْلف  ْن خ  م   و 
ْیه  د  نْی  ی  ن ب  ب ات  م  ق  ع  هر مر  ك، یقول اهللا: ﴿ل 

ْن أ ْمر  اهللا ظرون هر م  ْف  ك، هللا رفع   عىل ناصیتك، فإذا تواضعت   قابض   ك  ل  ، وم  [11 ]الرعد: ﴾حي 

ت   لة عىل حممد إال  یك لیس حيفظان علیك كان عىل شفت  ل  وم   ،كعىل اهللا قصم   وإذا جتبي  ،الصي

 یك. فهؤالء عشة أملك  كان عىل عین ل  تدخل يف فیك، وم   یدع احلی ة   عىل فیك ال ك قائم  ل  وم  

، ینزلون ملئكةر  وى ملئكة یل س  اللي  ملئكة   هار، ]ألن  یل عىل ملئكة الن اللي  عىل كل  آدمي 

 ."یلهار وولده باللي ، وإبلیس بالن آدمي   عىل كل   كا  ل  هار[ فهؤالء عشون م  الن 

 .592، 6/591، 5863 حرف الكاف، من اسمه كنانة، ر: "هتذیب التهذیب"انظر ترمجته:  (1)

، ٤٤، صـ68باب ذكر املوت واالستعداد له، ر:  "وتكتاب ذكر امل"نیا يف أخرجه ابن أيب الد   (2)

لق ا خر مم   آدم لفي غفلة   ابن   إن  »یقول:  اهللا  رسول   ، عن جابر بن عبد اهللا، قال: سمعتر ٤5

 مأ شقیا   كتْب ا ه،أجل   كتْب اه، أثر   كتْب اه، ريق   كتْب اك: ل  ه قال للم  خلق   إذا أراد   اهللا  له، إن  

 ثم   ،كیرتفع ذلك املل   ، ثم  ى یدرك  فیحفظه حت   كا  ل  م   ویبعث اهللار  ،كر ملل  یرتفع ذلك ا ، ثم  سعیدا  

= 
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ي حاتم نیا (1)أبو  یم وأبو، والد  . .عن جابر  (2)نع   هذا خمترص 

ه لق  خي، واإلنسان  يف بطن أّمه رصوِّ ي ل ك  امل ه، وعظام  ه، وحلم  لد  ه، وج  ه، وبرص   سمع 

قال: قال  ید بن أس   (3)یفةعن حذ   "صحیح مسلم"يف  :٢٠٠احلديث 

رها،  هللارا بعث   ،نتان وأربعون لیلة  طفة ث  إذا مر  بالن  : »هللا ا رسولر  إلیها مل كا  فصو 

ها وخلق   ها، وعظام  ها، وحلم  لد 
ها، وج  ها، وبرص   ...احلدیث. (٤)«سمع 

                                                 

= 

كان، وجاءه ل  ارتفع ذلك امل   ه، فإذا حرضه املوتر ئات  ه وسی  سنات  نی یكتبان ح  ك  ل  به م   ل اهللاریوك  

كا القب ه، وجاءه مل  يف جسد   وح  الر   ه رد  قب   يف دخل  أه، فإذا روح   قبض  لیاملوت  كر مل  

طا بسف ،ئاتالسی   نات وملكر احلس   علیه ملكر  انحط   اعةر یرتفعان، فإذا قامت الس   ثم   ،امتحناهف

 إن  : »اهللا  قال رسولر  ثم   ،شهید رر وآخ   ،سائق حرضا معه واحد   نقه، ثم  يف عر  معقودا   كتابا  

 .«!فاستعینوا باهللا العظیم ،تقدرونه ال عظیام   كم ألمرا  ام  د  قر 

 .3٤12، صـ10اجلزء  ،19203ر:  ،8٤سورة االنشقاق، حتت اآلیة:  "سیالتف"أي: يف  (1)

 ذكر طبقة من تابعي املدینة وهم الفقهاء السبعة، حممد بن عل الباقر، "ءولیاحلیة األ"أي: يف  (2)

 .3/221 ،3775ر: 

 .1/703، 1108 باب احلاء والذال املعجمة، ر: "أسد الغابة"انظر ترمجته:  (3)

، لخه ...إم  أبطن  يف يخلق اآلدم یةباب كیف ،كتاب القدر "صحیحال"لم يف أخرجه مس (٤)

شاء  ك ماأم أنثى؟ فیقيض رب   ذكر   أ !رب   قال: یا ثم  » يف آخره:، 1152ـص ،2726 :ر

 !رب   یقول: یا ، ثم  شاء ویكتب امللكر  ك مافیقول رب   ؟هأجلر  !رب   یقول: یا ، ثم  ویكتب امللكر 

 یزید عىل بالصحیفة يف یده، فل خیرج امللكر  شاء ویكتب امللك، ثم   ك مافیقيض رب   ؟ريقه

 .«ینقص وال أمر   ]ما[
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ر علیها املل كر صیت»ويف روایة  له أخری:  ی: حسبتره قال: الذي « و  قال يه 

 .(1)خیلقها

حم، إذا أراد ان  مل كا  مؤأ»ويف روایة  له ثالثة:  ل  بالر  شیئا  بإذن  خیلق   أن هللارك 

 ...احلدیث. (2)هللا«ا

حم، فمَض هلا أربعون یوما ،  طفة  إن  الن  »اين: وعند الطب   إذا استقرْت يف الر 

ر   جاء مل كر  حم فصو  ه الر  ه، وبش  ه، ودم  ه، وحلم   .(3)«عظم 

                                                 

، لخه ...إم  أبطن  يف يخلق اآلدم یتباب كیف ،كتاب القدر "صحیحال"أخرجه مسلم يف  (1)

تقع يف  النطفة   إن  »نی یقول: بأذين هات   اهللا  رسول   فقال: سمعتر ، 1152ـص ،2728 :ر

 !رب   فیقول: یا» :ه قال الذي خیلقهای: حسبتر قال يه  « ر علیها امللكر یتصو   ، ثم  م أربعنی لیلة  حالر  

فیجعله اهللا  ؟وي أو غی سويس   أ !رب   یقول: یا أو أنثى، ثم   ذكرا   فیجعله اهللار ؟أو أنثى ذكر   أ

 .«أو سعیدا   شقیا   جیعله اهللار ثم   ؟هخلقر  ما ؟هأجلر  ما ؟هريقر  ما !رب   یقول: یا سوي، ثم   أو غی   ا  سوی  

، لخه ...إم  أبطن  يف يخلق اآلدم یتباب كیف ،كتاب القدر "صحیحال"أخرجه مسلم يف  (2)

حم، إذا أراد بالر   ل  موك   كا  مل   أن  » :اهللا  إىل رسول رفع احلدیث  ، 1152ـص ،2729 :ر

 .«وأربعنی لیلة   بإذن اهللا، لبضع   شیئا   خیلق   أن اهللار

اين يف  (3) ید أبو رسحية الغ فاري، أبو "املعجم الكبی"أخرجه الطب  الطفیل  باب احلاء، حذیفة بن أس 

 إذا استقرْت  طفة  الن  إن  : »بلفظ، 177، 3/176 ،30٤1 :رعامر بن واثلة عن حذیفة بن أسید، 

حم، الر   لكر جاء م -ثامنیة وأربعنی یوما   :وقال بعض أصحايب- حم فمَض هلا أربعون یوما  يف الر  

أم أنثى؟  ذكر   أ !رب   ه، فیقول: یاه وبرص  ه وسمع  ه وبش  ه وشعر  ه ودم  ه وحلم  ر عظم  فصو  

  أي   !یقول: أي رب   شاء ویكتب، ثم   ما  أم سعید؟ فیقيض اهللار  شقي   أ !رب   یا
 
ه؟ ريقر  يشء

 .«مةتنش إىل یوم القیا بالصحیفة، فل يیطو شاء فیكتب، ثم   ما فیقيض اهللار
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 يف اإلنسان وح  املل ك  ينفخ الر  

نیالص  "يف  :٢٠١احلديث  عن سی دنا  (2)ومسلم وغیها (1)للبخاري "حیح 

كم جیر : »هللا ا قال: قال رسولر  بن مسعود هللا ا عبد ه يف بطن أم  إن  أحد  لقر ه مع خ 

ة  مثل ذلك، ثم  یكون يف ذلك مرضغة  مثل ذلك،  ل ق  أربعنی یوما ، ثم  یكون يف ذلك ع 

ل املل كر فینفخ فیه الر    ."مسلم"هذا لفظ  (3)«وح  ثم یرس 

اءر : ﴿ هللاروقال ا ْیف  ی ش  ام  ك  ْم يف  األ ْرح  كر رر و  ي یرص 
ذ  و  الي ﴾ هر

ْیر اهللا: ﴿[، وقال 6 عمران: ]آل  غ 
ال ق  ْن خ  ْل م   [.3 ﴾ ]فاطر:ه 

، أي: ماحير الكفر "املاحي"ه الذي اسمر -بنفسه  وهاهنا یقول املصطفى 

حیحة -كوالش   لق العنی  ر، وإن  املل ك خی  صو  ی إن  املل ك  : »(٤)يف األحادیث الص 

یقترص عىل ذلك، بل حت ى املل كر  ومل« م  عر  واجللد  والدي حم  والعظام  والشي واألرذن  واللي 

 عىل یده، فأي   بعدماو .وح  خ فیه الر  هو الذي ینفر 
 
م من ذاك رشك  أعظ   جرى كل  يشء

 لعاملنی!.رب  اهللا با ...؟! والعیاذر  ك الغاویني الش  عند حمب  

 

                                                 

 .536، صـ3208 :رصلوات اهللا علیهم،  باب ذكر امللئكة ،كتاب بدء اخللق "يصحیح البخار" (1)

 .666، 665، صـ٤708 :ريف القدر، باب  السن ة،كتاب  "السنن"دادو يف  أخرجه أبو (2)

، لخ...إ هم  أبطن  يف يباب كیفیة خلق اآلدم ،كتاب القدر "صحیحال"أخرجه مسلم يف  (3)

 .1151ـص ،6723 :ر

ة آنفا  ما( ٤)  .201و 199بنی الرقم  أي: يف األحادیث املار 
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نا جربيل  هيب الولد    سّيد 

ی ا  قال: ﴿ بعدما  األمنی جبیلر  وقد سكت  
ك  ما  ي  ل   غر

ب  ل ك   ه 
﴾ أل 

لق  وتصویر  جلمیع الب  19]مریم:   ،هنات يف العامل  كل  ننی والب  [، ولكن هاهنا جیري خ 

ا اجلهل   مل ك  أقل   يیدأعىل  ء! ارمحوا إیامن كم؛ مقاة احلر درجة  من سی دنا جبیل! فأهی 

كم الفرق  بنی الن   إىل أین  ،سبة الذاتی ة والعطائیة، وإبطال كم أقسام  اإلسنادفإن  هذا رفع 

لكم یعلمه اهللایر   ...!. ة  وك  حر ْض خدون هذا لعبة  أر تعتقدون املسلمنی املشكنی، أتت   !وص 

 صوابا   ه، فإذا أخطأ رصفاه حّتى يكون  دان  ويسدِّ  عمر   قانن يوفِّ ال كامل

د اعمرر  أربع ث فیكم لبرعث   لو مل: »قال  :٢٠٢احلديث  نی  هللار، أی  عمر  بمل ك 

بكر  عن أيب (1)یلميرواه الدي « صوابا   ه، فإذا أخطأ رصفاه حت ى یكون  دان  ه ویسد  قان  یوف  

دیق وأيب  .هریرة  الص 

 دهيسدِّ  بني عين ي عمر  مل ك  

ا ، كان ع   عمر   إن  إسلم  : »سعود بن مهللا ا قال سی دنا عبد :٢٠٣احلديث  ز 

، وامارت  إنرصا ، و وأوإن  هجرت ه كانت فتحا   استطعنا أن نصل    ماهللا! ه كانت رمحة 

، فلام  أسل  حول  البیت ظاهرین حت ى أسل   ینا، وإين   م عمرر م عمرر قات لهم حت ى صلي

وإذا ذكر  ،قهفر  ی   طان  یأن  الش   ده، وإين  ألحسبر ألحسب بنی عین ي عمر  مل كا  یسد  

                                                 

 .3/372 ،5127 :رباب اللم،  "ثور اخلطابأالفردوس بم"انظر:  (1)
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احلون فح   ، وقد مر  عنه  (1)عساكر رواه ابنر  «مرل بعر ه   يالص 
ه أواخر  الباب  (2) بعضر

ل بتخریج  آخ    ر غی حمدود .األو 

 جیر ِل ه مارشدان  ه وي  قان  ويوفِّ  القاض دانل كان يسدِّ امل

لیه ع هبط   ،هكانمالقايض يف  إذا جلس  : » بي  قال الن :٢٠٤احلديث 

 (3)رواه الب یهقي« ر، فإذا جار عرجا وتركاهجیر  مل دانه مارش  قانه ویر دانه ویوف  مل كان  یسد  

 .عب اس  عن ابن

 نزل ك من اجلنّةيك م  ر  شهد  القيامة، وأ  د بك م  تك بالقول الثابت، وأ شه  أثبِّ 

 إال   ،ورا  عىل مؤمن  رسر  من مؤمن  أدخل   ما: » بي  قال الن :٢٠٥احلديث 

ه يف حلد   ده، فإذا صار املؤمنر ده ویوح  ویمج   هللا ور مل كا  یعبد امن ذلك الرس   هللارا خلق  

ن أنت؟ فیقول: أنا له ني؟ فیقولا تعرفر ه علیه فیقول له: أم  ورر الذي أدخل  الرس   أتاه : م 

، أنا الیوم  ور الذي أدخلت ني عىل فر الرس  
س وحشت ك، وألق   لن 

ت ك، وأثب  أون  تك نك حج 

نزل ك من یك م  ع لك من رب ك، وأر  د بك مشهد  القیامة، وأشف  بالقول الثابت، وأرشه  

                                                 

 .٤٤/٤7 عمر بن اخلطاب،-5206 :رحرف العنی، حتت  "التاریخ"أي: يف  (1)

 .178-170صـ :انظر (2)

 .10/88، لخإ ء...بَش فضل من ابتىل ، باب آداب القايضكتاب  "ىالسنن الكب"أي: يف  (3)
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نیا يف  رواه ابن أيب« اجلن ة عن اإلمام  "وابثال"الشیخ يف  ، وأبو(1)"قضاء احلوائج"الد 

ادق ه (3)عن أبیه (2)جعفر الص  م وجوه  هللا ريض ا (٤)عن جد   هم.تعاىل عنهم وكر 

ه، وحیفظه من كلِّ  يِّت امليبسط عَل ل ك  امل  سوء  حّتى يستيقظ   جناح 

، هللا ا يف كتاب   إين  ألجدر : » بي  قال الن :٢٠٦احلديث  سورة  هي ثلثون آیة 

ن قرأها  ، وحم  ن حس  وله هبا ثلث  هللارا ه، كتب  نوم   عندم  ، ورفع  وعنه ثلث ىنة   ن سی ئة 

، وبعث  ن در  وله ثلث ه، وحيفظه من  بسط  لی  إلیه مل كا  من امللئكة  هللارا جة  علیه جناح 

 حت ى یستیقظ   كل  
 
ك تبار  "ها يف القب، وهي ل عن صاحب  جتاد   "لةر املجاد  "، وهي سوء

 .عب اس  عن ابن (5)یلميرواه الدي « "لكر یده املر الذي ب  

 مجهنا  القيامة من نار   يوم  املؤمن  ي حلم  حیم   ل ك  امل

ن مح  : » بي  قال الن :٢٠٧احلديث  له  هللارا ى مؤمنا  من منافق  یعیبه، بعث  م 

همل كا  حيم    (6)رواه أمحد ...احلدیث. «جهن م من نار   القیامة یوم   ي حلم 

  

                                                 

 .97، صـ115باب يف شكر الصنیعة، ر:  "قضاء احلوائج" (1)

 .٤62، و٤56، 5/٤55جعفر بن حممد،  -1083ر: "سی أعلم النبلء"انظر ترمجته:  (2)

 .5٤9، و5٤6، ٤/5٤5أبو جعفر الباقر،  -661ر: "سی أعلم النبلء"انظر ترمجته:  (3)

 طالب. احلسن عل بن أيب املؤمننی أيب بن أمیااحلسنی اإلمام الشهید  :أي (٤)

 .63، 1/62 ،179 :رباب األلف،  "ثور اخلطابأالفردوس بم"انظر:  (5)

عاذ بن أنس اجلرهني، ر:  "سندامل"أي: يف  (6)  يف آخره: ،5/315 ،156٤9مسند املكینی، حدیث مر

  ى مؤمنا  ن بغ  وم  »
 
 .«مما قال ى خیرج  م حت  حبسه اهللا تعاىل عىل جرس جهن   ،هیرید به شین  بَشء
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 .بن أنس  (2)عاذعن مر  (1)داود وأبو

 !رابته منكلق   لنا جعفرا  : فّض جربيل   قال

ة تدمى قادمتاه، یطی يف اجلن   كا  مل   جعفرا   رأیتر »: قال  :٢٠٨احلديث 

فقال:  یلر جبفأتاه « ون جعفردر  يیدا   أن   أظن   كنتر  : ماون ذلك، فقلتر در  يیدا   رأیتر و

عن  (3)سعد رواه ابنر  ."رابته منكلق   لنا جعفرا  ا فض  ون جعفر، ولكن  لیس بدر  يیدا   إن  "

ل . (٤)مر بن علحممد بن عر   مرس 

 يوم القيامة لاهوطلحة  من أ نقذي جربيل  

ملا ": - ینأحدر العشة املبشي - (5)هللا بن عبید قال طلحةر  :٢٠٩احلديث 

 ،خرةر عىل الص  ى استقل صاحت   ،هريعىل ظ   اهللا  رسول   محلتر وكان یوم  أرحد  

  ىوأوم  -فقال يل هكذا  ،واسترت من املشكنی
 
 هذا جبیلر » :-هظهر   بیده إىل وراء

 .عنه  (6)عساكر رواه ابنر  «ك منه أنقذ  إال   القیامة يف هول   یراك یوم   ه الخیبين أن  

                                                 

 .689ـص ،٤883 :ره، خیأباب الرجل یذب عن عرض  ،دبكتاب األ "سننال"أي: يف  (1)

 .6/107، 805٤حرف املیم، ذكر من اسمه معاذ، ر:  "اإلصابة"انظر ترمجته:  (2)

ممن مل یشهد بدرا  ...إلخ، جعفر بن الطبقة الثانیة من املهاجرین واألنصار  "الطبقات"أي: يف  (3)

 .3/27 ،3٤5طالب، ر:  أيب

 .7/3٤0، 6٤22 حرف املیم، من اسمه حممد، ر: "هتذیب التهذیب"انظر ترمجته:  (٤)

 .ملتقطا   87-3/8٤، 2627 باب الطاء واللم، ر: "أسد الغابة"انظر ترمجته:  (5)

 .71و  25/70، اهللا ن عبیدطلحة ب-2983حرف الطاء، حتت ر:  "تاریخال"أي: يف  (6)
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 مرسّيدنا ع   ورى بلسان  فضائل أصحاب الش  

، بن اخلط اب  عمرر  (1)عنملا طر :  اهللا بن عمر عبدر قال  :٢١٠احلديث 

یزعمون أن   ! إن  الن اس  أبت   علیه حفصةر فقالت له: یا ، دخلْت (2)ورىبالش   وأمر  

یقولوا يف  عسى أن سندوه فقال: مافقال: أسندوين، فأ !لیسوا برضا هؤالء الست ة  

ي، تدخل مع ي  دْ عل! مر  یا»یقول:   بيي سمعتر الن طالب؟ عل  بن أيب ك يف ید  ید 

ان؟ سمعتر  یقولوا يف عثامن بن عسى أن ما .«لدخر یوم  القیامة حیث أ     بيي الن عف 

امءتر  یموت عثامنر  یوم  »یقول:  لعثامن هللا! ا رسول   : یاقلتر « صل  علیه ملئكةر الس 

؟ قال:  ة  ة  أم للن اس عام  ة  »خاص  یقولوا يف طلحة بن  عسى أن ما .«لعثامن خاص 

ن یر »ه: رحلر  یقول لیلة  وقد سقط    بيي الن ؟ سمعتر هللا عبید هو في يل رحل  سو  م 

اه له حت   ر طلحةر بن عبیدفبد  « يف اجلن ة؟ :  بي  ى ركب، فقال له الناهللا فسو 

قرئر طلحة! هذا جب یا» لم  یل یر ویقول: أنا معك يف أهوال یوم القیامة حت ى  ك الس 

وقد نام   بيي رأیتر الن بی بن العوام؟عسى أن یقولوا يف الز   ما .«!یك منهانج  أر 

« تزل؟ مل (3)هللا أبا عبد یا»، فقال له: حت ى استیقظ   هعن وجه ب  یذر  فجلس الزبیر 

ي! قال:  فقال: مل لم   ك  یقرئر  ذا جبیلر ه»أيل بأيب أنت وأم   ویقول: أنا معك یوم   الس 

                                                 

 كنی.بالس   أمی  املؤمننی عمر الفاروق  أي: ملا رضب أبو لؤلؤة املجويس اخلبیثر  (1)

حابة: عثامن الغني، وعل  (2) ب للخلفة ست ة نفر من الص  ن رأوه أنس  أي: بأن یويل   املسلمون م 

وف، وسعد بن أ محن بن ع  بی، وعبد الر   .يب وقاص املرتَض، وطلحة، والز 

 كنیة الزبی. (3)
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وقاص؟  یقولوا يف سعد بن أيب عسى أن ما .«ك جهن معن وجه   بي القیامة حت ى أذر 

ة  یدفعها إلیه  عشة   ه أربع  ر قوس  وقد أوت  -بدر   یقول یوم    بيي سمعتر الن مر 

ي»ویقول:  وف؟ رأیتر محن بن ع  ر  ال یقولوا يف عبد عسى أن ما .«!ارم  فداك أيب وأم 

ران، وعا  ویتضوي یبكیان جر  نیر واحلس   نر واحلس   ،یقول: وهو يف منزل فاطمة  النبيي 

ن یص  : » بي  فقال الن  لر م 
 
محن بن ع   عبدر  فطلع  « ؟نا بَشء فیها  ة  فوف بصحالر 

ا أ !أمر  دنیاك هللاركفاك ا: » بي  غیفان بینهام إهالة، فقال له النور (1)حیسة    مرر وأم 

ديیادات مر "ى يف بن املثن   (3)عاذرواه مر  (2)«!خرة فأنا هلا ضامناآل ، "سند مسدي

یم يف  ، وأبو(٤)"طاألوس  "يف  اينر والطب   حابة"نع  افعي بكر الش   ، وأبو(5)"فضائل الص 

 ،(7)"فوائده" بن بشان يف نیاحلس   ، وأبو(6)"الغیلنیات"يف 

                                                 

من. (1)  متر مفتوت وعجنی یدق  بالس 

ة  "كنز العامل"انظر:  (2) حرف الفاء، كتاب الفضائل من قسم األفعال، جامع العشة املبش 

 ،عاذ بن املثنى يف 108، 13/107 ،36732 :ر د"، نقل  عن مر سند مسدي  ."يیادات مر

 .292، 9/291معاذ بن املثنى، -2615لء، ر: سی أعلم النب"انظر ترمجته:  (3)

 .250، 2/2٤9 ،3172 :رباب الباء، من اسمه بكر،  "املعجم األوسط" (٤)

اشدین"أي: يف  (5)  ،238 :ر، طالب  خلفة أمی املؤمننی عل بن أيب "فضائل اخللفاء الر 

 .183، 182صـ

 .2/772 ،1075 :ر «همآخرر  ومي الق  ساق  : »بي باب ما روي عن الن  "الغیلنیات" (6)

 .203، 202صـ ،621ر:  "بشانفوائد ابن " (7)
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یلمي ، والدي (3)"مشقد   تاریخ"عساكر يف  ، وابنر (2)"تلخیص املتشابه"يف  (1)واخلطیبر  

لل اجلاجللیل  . قال اإلمامر مر بن عر هللا ا عن عبد (٤)"وسالفرد   سندمر "يف 

 .(6)"ه صحیحسندر ": (5)"مجع اجلوامع"یوطي يف الس  

 التكملة الكاملة

ل، والعود أمحد:  عود  إىل الوصل األو 

ه ینا لنا إن  ذكر 
 أعْد ذكر  وال 

 

عهو امل    رت ه یتضو   سكر ما كر 
 

حیح الفقرةر هللا! اهللا ا وق يف الشي  هلیب   ج  هی   ،األخیة من هذا احلدیث الص 

ل يف الص   ، وأین یذهب  لب األمج  یاألحادیث املتعل قة باحلبدر إىل الوصل األو 

                                                 

باب املتفقنی يف أسامئهم واخللف يف آبائهم، عبد اهللا بن مسلم  "یص املتشابهتلخ"أي: يف  (1)

مشقي، ر:   .38، 1/37، 65القريش الد 

سم، ومحایة ما أشكل منه عن بوادر التصحی" (2) : لإلمام احلافظ "ف والوهمتلخیص املتشابه يف الري

 (.1/38٤ "كشف الظنون")     .ه٤6٤أيب بكر أمحد بن عل اخلطیب البغدادي، املتوف  سنة 

 .39٤، 18/393الزبی بن العوام، -2239حرف الزاي، حتت ر:  "التاریخ"أي: يف  (3)

ة  حرف الفاء، كتاب الفضائل من قسم األفعال، جامع العشة "كنز العامل"انظر:  (٤) املبش 

 ،یلمي.108، 13/107 ،36732 :ر  ، نقل  عن الدي

ین عبد يف احلدیث: جللل "مجع اجلوامع" (5) افعي، املتوف   الرمحن بن أيب الد  بكر السیوطي الش 

 (.1/٤68 "كشف الظنون")                     ه.911سنة 

عمر بن اخلطاب، حتت  قسم األفعال، مسند العشة، مسند "جامع األحادیث"يف أي:  (6)

 .28/363 ،31280 :ر
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حیمعا  باب  مواله الر  مود   الكلبر   یبح مكان ه مهام انقلب   ال فإن ام هیوي أن !ؤف الر 

یبح شیئا  الباب  األطهر  ملالك ه احلبیب الكریم،  مل هذا الكلبر هللا! وا رصف، بل الوان

ه، وإذا أتى باب عىل ى إذا أتىحت     عىل باب األنبیاء فالدار دارر
 
ه،  فالبابر  األولیاء بابر

ه  نايل امللئكة فالبلدر عىل م   مر  وإذا   .بلدر

 سّيدنا عل فضائل اللفاء الثلثة بلسان  

یوم   طالب ذات   بة: وافقنا من عل  بن أيببن الس   قال نزالر  :٢١١ث احلدي

ثنا عن أصحابك أمی   فقلنا: یا نفس   یب  ط   أصحاب  كل  "قال:  !املؤمننی حد 

ة  قلنا: حد   "أصحايب   اهللا  رسول   كان  ما"فقال:  !ثنا عن أصحابك خاص 

دیق  نا عن أيبثقلنا: حد   "كان يل صاحبا   إال   صاحب   اهللا  رسولل  !بكر الص 

ه ا ؤ  ذاك امر"قال:  یقا  عىل لسان جبیل وحممد    هللارسام  ، كان خلیفة  صد 

نیانارضی   هللا ا رسول   یناه لدر یننا فرض 
 !مر بن اخلط اب ثنا عن عر قلنا: فحد   "ه لد 

ه ا ذاك امرؤ  "قال:   هللا ا ق بنی احلق  والباطل، سمعتر رسول  ، ففري الفاروق هللارسام 

انقلنا: فحد   "«بعمر بن اخلط اب اإلسلم   الل هم أعز  »یقول:   !ثنا عن عثامن بن عف 

ین ذا"ى يف املأل األعىل دع  یر  ذلك امرؤ  "قال:  عىل  هللا ا كان ختن  رسول   "الن ور 

 فضائل"رواه خیثمة والللكائي والعشاري يف  .(1)"له بیتا  يف اجلن ة ابنت یه، ضمن  

                                                 

حرف الفاء، كتاب الفضائل من قسم األفعال، جامع اخللفاء،  "كنز العامل"انظر:  (1)

 ."فضائل الصدیق"، نقل  عن  خیثمة والللكائي والعشاري يف 13/101 ،3669٤ :ر
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دیق م ا-عنه عن عل  (1)اكرعس ، وابنر "الص  ههللا كر  یم  ، ورواه عنه أبو-تعاىل وجه  نع 

 .(2)...فذكره "، قال: ذاك أمرء  سألنا علی ا  عن عثامن "قال: 

 النبي  يضمن لك بيتا  يف اجلنّة

 !لنفر  یا»ة: من أهل مك   قال لرجل   اهللا  رسول   أن  " :٢١٢احلديث 

: جلر فقال الر  « ؟ةه لك يف اجلن  أضمنر  بة ببیت  یدها يف مسجد الكعأي   ك  ني دار  تبیعر  أال

، فقال: ة يشء  یأویني وولدي بمك   ك داري الأنا بعتر  فإن ،هغیر  يل بیت   ما !اهللا رسول   یا

: جلر فقال الر  « !ةه لك يف اجلن  أضمنر  ك أيیدها يف مسجد الكعبة ببیت  بل یعني دارر  ،ال»

 -له يف اجلاهلیة صدیقا   جلر وكان الر  - ذلك عثامن   فبلغ   ،يل إىل ذلك حاجة ما !واهللا

 اهللا  أتى رسول   ثم   ،دینار   آالف   ه بعشة  ى اشرتى منه دار  حت   یزل به عثامنر  فلم

 ها يف مسجد الكعبة ببیت  ه لتزید  لن دار  من فر  ك أردت  ني أن  بلغ   !اهللا فقال: یارسول  

قال:  ؟ةتضمنه يل يف اجلن   بیت  ها بذر فهل أنت آخ   ،ام هي داريوإن   !ةتضمنه له يف اجلن  

                                                 

 .39/٤7 عثامن بن عفان،-٤619 :رحرف العنی، حتت  "التاریخ"أي: يف  (1)

ان  "حابةمعرفة الص  "أخرجه أبو نعیم يف  (2) ، معرفة العشة املشهود هلم باجلن ة، عثامن بن عف 

 .1/62 ،2٤0 :رمعرفة أن ه كان ممن صىل  القبلتنی ...إلخ، 
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 رواه أمحدر  (1)"«وأشهد له عىل ذلك املؤمننی ،ةيف اجلن   له بیتا   فأخذها منه وضمن   ،نعم»

 .(3)مر بن عر هللا ا يف فضائل عثامن عن سامل بن عبد (2)احلاكمي

 !ةيف اجلنّ  ني  بع   بئر  رومة يعن  ب  

م ملا قد  "ن أبیه قال: مي، عمة بش بن بشی األسل  سل   عن أيب :٢١٣احلديث 

یقال  فار عنی  من بني غ   وكانت لرجل   ،-ألن ه كان ماحلا  - استنكروا املاء   رون املدینة  املهاج  

فقال: « !ةيف اجلن   نی  یها بع  عن  ب  : »اهللا  فقال له رسولر  ،د  بمر  هلا رومة، وكان یبیع منها القربة  

فاشرتاها  ، ستطیع ذلك، فبلغ ذلك عثامن  أ ها، اللیس يل وال لعیايل غیر  !اهللا رسول   یا

الذي  أجتعل يل مثل   !اهللا رسول   فقال: یا  أتى النبيي  ، ثم  درهم   وثلثنی ألف   بخمسة  

  .(٤)"ها للمسلمنیها وجعلتر قال: قد اشرتیتر « نعم»ها؟ قال: اشرتیتر  ة إنيف اجلن   ینا  ه له ع  جعلت  

                                                 

ان  3الباب  "الریاض النرضة"انظر:  (1) يف  6، الفصل يف مناقب أمی املؤمننی عثامن بن عف 

، 22، صـ3اجلزء  إىل توسیع مسجد الكعبة، الن بي  خصائصه، ذكر اختصاصه بإجابة

 ، نقل  عن احلاكمي.23

افعي أمحد بن إسامعیل بن یوسف بن حممد بن العباس أبو اخلی احلاكمي الطالقاين الش   هو (2)

التبیان يف "له معرفة بعلوم كثیة، وله كتاب  ،ر صالح خیئ متصد  فقیه مقر   ،القزویني

 م سنة تسعنی ومخسمئة عن نحو تسعنی سنة. يف املحر  تويف   ."مسائل القرآن

 (.1/٤1، 162باب األلف، حتت ر:  "غایة النهایة يف طبقات القراء" )

 .2٤9، 3/2٤8، 2251 حرف السنی، من اسمه سامل، ر: "هتذیب التهذیب"انظر ترمجته:  (3)

 .٤2، 2/٤1 ،1226 :ربش،  باب من اسمه بشی، بشی األسلمي أبو "املعجم الكبی" (٤)
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اين يف   .(2)عن بشی  (1)رعساك وابنر  ،"الكبی"رواه الطب 

 مّرت ني اجلنّة  من النّبي  اشرتى عثامن  بن عّفان 

ان : »هریرة  قال أبو :٢١٤احلديث  اجلن ة  من  اشرتى عثامنر بن عف 

ت نی: ی الن بي  رواه احلاكمر « رسةالعر  جیش یوم  ومة، ورر  وم  مر 
ي (3)  (٤)وابنا عد 

 .عنه  (5)وعساكر

 !غدا   طلحة   لك اجلنّة  علا يا

 طلحةر  لك اجلن ةر علي یا: »لطلحة  قال مالكر اجلن ة  :٢١٥احلديث 

یم يف  أخرجه أبو« !غدا   حابة"نع   .املؤمننی  عن أمی (6)"فضائل الص 

 

 

                                                 

 .، 39/71 ،72عثامن بن عفان -٤619: ر حرف العنی، حتت "تاریخال"أي: يف  (1)

 .٤05، 1/٤0٤ ،٤71: رباب الباء والشنی،  "أسد الغابة"انظر ترمجته:  (2)

[: .5/1720، ٤570، ر: كتاب معرفة الصحابة "كاملستدر  "أي: يف  (3) صحیح " ]قال احلاكمر

 ."خیرجاه اإلسناد، ومل

ن اسمه بكر،  "الكامل"أي: يف  (٤) من ابتداء أسامیهم باء ممن ینسب إىل رضب من الضعف، م 

 .2/199، اربكر بن بكي -272: رت حت

 . ،39/73 انعثامن بن عف  -٤619: رت حتحرف العنی،  "تاریخال"أي: يف  (5)

 ،238 :ر، ب طال املؤمننی عل بن أيب خلفة أمی "فضائل اخللفاء الراشدین"أي: يف  (6)

 .183، 182صـ
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ن يضمن يل ما يه بني حلي يه وما م   !ن له اجلنّة  أضم   ،بني رجل 

قال:  عدي ابن سعد الس   (1)هلعن س   "صحیح البخاري"يف  :٢١٦احلديث 

ن یضم  : »هللا ا قال رسولر   .(3)«!ن له اجلن ة  أضم   ،(2)بنی رجل یه بنی حلی یه وما ن يل مام 

ن نعرض تلك  ،هإىل مقر   -علیه علیه ما-قد وصل إمامر الوهابیة  فعىل م 

،  سان! الن بير بذيء الل  والبرص  فاقد   یا"بأن   األحادیث  
 
لیس خمتارا  عندك يف يشء

، وال وع  من القدرة، والولیس له ن یملك  ا ، والقطعیقدر علیه  دخل  له بالفعل يف أمر 

ا  حت   نفعا  وال ه، واألمورر  ینفع   ه، فضل  عن أنى لنفس  رض  خارجة  عن هللا ا التي عند غی 

وكیل  عن  یكون   یستطیع أن أحدا  هناك، وال حيمي   یقدر أن اختیاره، فل حیطة  

مالكر اجلن ة وخمتار  يف هللا بتملیك  من ا فاعلم أن ه  ، انظر هذه األحادیث"أحد

ته، ویر ن ویأخر كوت، یضم  املل   ن له علقة  بالعقل ی  ذ عىل ذم  دري عطي ویبیع، وكل  م 

ن یمل   ن یكون مأذونا  وخمتارا  من املالك، وإال  أن ه یبیع م   ، فهو فضويل  ك فقط، أو م 

.ه فضول  وعقدر قصدر   ه باطل 

 حلقيقة الذاتّية واحلقيقة الع طائيةرق  بني االف  

كان احلقیقة  ف، إنالوجهان من نفاذ الترص   قد حصل للن بي هللا احلمد 

كان احلقیقة الذاتی ة  میع األكوان، وإنجل لجنان قطعا ، بل مالك  ل العطائیة فهو مالك  

                                                 

 .576، 2/575 ،229٤: رباب السنی واهلاء،  "أسد الغابة"انظر ترمجته:  (1)

 .جهبلسانه وفرْ  یعيص الأي:  (2)

 .1123، صـ6٤7٤ :ر، باب حفظ  اللسان ،كتاب الرقاق "حیحص  ال"أخرجه البخاري يف  (3)



 515 مسك الختام

ین قاملار   الضال   ،نعم .الكامل هونائبر   من املالك احلقیقي ق  مطل   فهو مأذون    من الد 

نی هو ن یری بطلن  الشقي ین  فضولی ا  حمضا  ﴿  بيي وحيسب الن ،م 
ی ْعل مر اليذ  س  و 

برون  
ل  نق  ل ب  ی  نق  وا أ يي مر  [.227عراء: ﴾ ]الش  ظ ل مر

 النّاس ن لقضاء حوائجالنبي  يضم  

ن»:  بي  قال الن :٢١٧احلديث  فأنا  ،ر یوم  السبت يف طلب حاجة  بك   م 

یم أخرجه أبو« هائبقضا ضامن    .هللا ا عن جابر بن عبد (1)نع 

ین یقول الن اسر و املحبوب اإلهلي، سلطان  (2)يف شأن سی دي نظام احلق  والد 

وهذا رشك   "هظام ضامنر الن   فالشیخر  ،اجلمعة صلة أی ام عمل  تعمله بعد": األولیاء 

 احلكم یستلزم يف هذا احلدیث. الوهابیة، فنفسر  عند

 رز  ومسرتاح  وشفيع  ح   النبي  

محن بن ع   عبدید بن مح   أبو :٢١٨احلديث  عن أبیه قال: سمعتر  وف الر 

، فنزلتر عىل ونحوها سنة  ل اهللا  بعث رسولأيب یقول: سافرتر إىل الیمن قبل م  

                                                 

، بطریق 1/388سهل األصبهاين،  وباب السنی، سعید بن احلسن أب "تاریخ أصبهان"أي: يف  (1)

رباح، عن جابر بن  إسحاق اهلمداين، عن عطاء بن أيب اهللا، عن أيب العريمي حممد بن عبید

 .«هاعىل اهللا قضاءر  كان ضامنا   ،السبت يف حاجة   ن غدا یوم  م  : »اهللا  اهللا قال: قال رسولر  عبد

يف فضل الفقر والفقراء  3حرف الزاي، كتاب الزكاة، الباب  "كنز العامل"وانظر: 

السبت يف  ن بكر یوم  م  »: 6/221، 16808يف آداب طلب احلاجة، ر:  3...إلخ، الفصل 

 .«بقضائها فأنا ضامن   ،طلب حاجة  

 .57٤صـ "املنجد يف األعلم"ملتقطا  وتعریبا . و 133صـ "سفینة األولیاء"انظر ترمجته:  (2)
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ى كاد ني له يف العمر حت  سعسكلن بن عواكر احلمیي، وكان شیخا  كبیا  قد أ

ة ویقول: هل  تر نزل الیمن   ال إذا قدمتر أي كالفرخ، وكنتر ال علیه، فیسألني عن مك 

له ذكر؟ هل خال ف أحد  منكم علیكم يف د ینكم؟ فأقول: ال،  هفیكم رجل  له نب ظهر  

ك ببشارة  وهي فقال يل: أال أبش   اهللا  فیها رسولر  ثعى قدمتر القدمة التي بر حت  

ل من قوم  يف الشي  بعث  قد  : بىل، قال: إن  اهللا خی  لك من التجارة؟ قلتر  ك نبی ا  هر األو 

ا ، وأنزل علیه كتابا ، وجعل له ثوابا ، ینهى عن األصنام، ویدعو إىل رتضاه صفی  ا

بط  اإلسلم، یأمر باحلق  ویفعله، وینه   له، هو من بني هاشم  وأنتم ى عن الباطل ویر

ه یا محن! أخف الوقعة   عبد أخوالر  قه وامحْل ره وصد  ي  اامض وو جعة، ثم  ل الر  وعج   الر 

واعتذارا  من  ،وق إلیه، وإظهارا  للشي وأنشد  أبیاتا  يف تصدیقه - إلیه هذه األبیات  

 :-ه علیه، منها هذان البیتانوسلمر هللا ا یخوخة، واستعانة  به، صلواتر الشي 

یار بعد إذا نأي    بالد 
[ 

ي ومسرتاحفأنت ح     ري 
 

 ن شفیع ي إىل ملیك  فكر 
 

 البایا إىل الفلح یدعو 
 

محن: فحفظتر األبیات   قال عبد ة   ،تر انرصفو الر  بكر   فلقیتر أبا فقدمتر مك 

در  ، فقال: هذا حمم  ه اخلب  ه، ه فأت  لق  رسوال  إىل خ    هللاره اقد بعث  هللا ا بن عبد فأخبتر

ا  فقال: أرى وجها  خلیق ين ضحك  آفأستأذنتر علیه، فلام  ر فأتیتره وهو يف بیت خدجیة  

ودیعة   حممد؟ قال: محلت  إيلي  ذاك یا : وماحممد؟ قلتر  أبا وراءك یا أرجو له خیا ، ما

ل  برسال لك إيلي أو أرس   ا إن  أ !فهاهتا اهاهت   ة  مرس  املؤمننی، قال  من خواص  فمحی  خاأم 

محن: فأسلمتر وشهدتر أن عبد ه وأخبتره بقوله إال   إله   ال الر   ،اهللا، وأنشدتره شعر 
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بي : »اهللا  فقال رسولر  ين، أولئك شهد   ق  يب وماين، ومصد  یر    ومليبمؤمن   رر

ا   ة إلعزايهم تواضر  .(1)«!إخواين حق   .عا  نطق فیهم بكلمة األخو 

                                                 

عبد الرمحن بن عوف، -3911نی، حتت ر: حرف الع "التاریخ"أخرجه ابن عساكر يف  (1)

الرمحن عن أبیه  ید بن عبدالرمحن بن مح   عن عبد، بطریق عبد اهللا بن العلء، 35/250-252

وف ی محن بن ع  الیمن قبل  إىل أيب یقول: سافرتر  سمعتر  :لوققال: كان أبو مح ید بن عبد الر 

 وكان شیخا   ي،اكر احلمیعىل عسكلن بن عو فنزلتر  ونحوها، سنة  ل هللا ا بعث رسولم  

 وهو یقول:له يف العمر حت ى كاد كالفرخ،  نيسكبیا  قد أ

 مفلم یكل   یخ صم  إذا ما الش  
 

 بادیا  إال  وأودى سمعه  
 

 والعب يف العَش بني بنیه
 

 كفعل اهلر یفرتس العظایا 
 

 اء لیس له دواءفذاك الد  
 

 ق بالريایاسوى املوت املنط   
 

 سقوهیعذهبم وودوا لو 
 

 من الرادي مرتعة ملیا 
 

 اشهدت تتابع األملك من  
 

 وأدركت املوفق يف القضایا 
 

 مجعون ورصت حلساأفامتوا 
 

 ىل اجللیاإرصحيا ال أبوح  
 

والكعبة ة عن مك   نيلأفیس ،علیه تر نزل الیمن   أيال إذا قدمتر  ال وكنتر الرمحن:  قال عبد

م  مز  ینكم؟ منكم علیكم يف د   حد  أف له ذكر؟ هل خال   بهن له فیكم رجل   رهظیویقول: هل وي 

ف  قول: ال،أف ي له من قریش وذوي الش   هللا ا فیها رسولر  ثعالتي بر  القدمة   حت ى قدمتر فأسم 

ه وولد  ولده ه، فنزلتر علیه واجتمع  علیه ولد  فأخبوه  ،]بعقبها[، فوافیتره، وقد ضعف  وثقل  سمعر

قریش، فقلتر له: أنا  ین یه وأسند فقعد فقال يل: انتسب يل یا أخابمكاين فشد  علیه عصابة عىل ع

وف بن عبد محن بن ع  وف احلارث بن يهرة، قال: حسبك یا أخا عبد الر  ك ال أبش  أ يهرة! ع 

ك باملرغبة! إن  اهللا   قال: !ىلب: لك من التجارة؟ قلتر  خی   يوه شارة  بب  قد أنب ئك باملعجبة وأبش 
= 
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= 

عن  ىهن، یوجعل له ثوابا   ،نزل علیه كتابا  أ، وا  ارتضاه صفی   ا  ل من قومك نبی  األو   هريف الش   بعث  

: ممن هو،  له،بط  عن الباطل ویر  ىوینه ،ویفعله مر باحلق  أویدعو إىل اإلسلم، ی ،األصنام قال: فقلتر

ه لر خواأنتم أو ،هاشم   بنيهو من تبالة،  من الرسو، وال ثاملة، وال قال: ال من األيد، وال

 إلیه هذه األبیات: لأمحه وقْ امض ووايره وصد   ثم   جعة،ل الر  وعج   الرمحن! أخف الوقعة   عبد یا

 املعايل يذهللا د باأشه  
 

 باحقیل والصوفالق اللي  
 

 و من قریشك يف الرس  إن  
 

 من الذباح ىیا ابن املفد 
 

 تدعو إىل یقنی رسلت  أر 
 

 لحوالف   د للحق  ترش   
 

 يركنننی كرور الس   ده
 

 واحی والر   الس  یكبعن  
 

 يألرض بیت لسا  ح فرصتر 
 

 جناح يمن قو   قد قص   
 

 یار بعدبالد   نأي  إذا 
 

 ومسرتاح يحري   نت  أف 
 

 ىموس رب  هللا د باأشه  
 

 بالنطاح رسلت  أر ك ن  أ 
 

 إىل ملیك   ين شفیع  كر ف
 

 دعو البایا إىل الفلحی 
 

يف تقيص حوائجي، حت ى إذا أحكمت منه  تر عأرساألبیات و الرمحن: فحفظتر  قال عبد

،  بكر أبا فلقیتر  ة  مك   فقدمتر  أردت ودعته، وانرصفتر  ما مما  ه اخلب  فأخبتر  وكان خلیطا 

ه وهو يف یتر تفأ ه،لقه فأت  إىل خ   رسوال   هللاره اقد بعث  هللا ا د بن عبدفقال: هذا حمم   ،سمعتر من احلمیي

وراءك  ما له خیا ، أرجو خلیقا   وجها   ىأر»قال: و ضحك ين رآعلیه، فلام   یت خدجیة فأستأذنتر ب

ابرسال ل  مرس   ك إيلي أو أرسل   ودیعة   إيلي  محلت  »حممد؟ قال:  ذاك یا : وماقلتر « حممد؟ أبا یا  ة  هاهت 

 وشهدتر  : فأسلمتر بن عوف محنالر   قال عبد« !املؤمننی من خواص  فمحی  خاأ ا إن  أم   ا،فهاهت  

ب  مؤمن  يب ومل یرين  :هللا ا قال رسولر  ،ه بقولهه وأخبتر ه شعر  شدتر نوأ ،هللا إال  إله  ال أن رر

.  ومصدق  يب وما شهدين أولئك إخواين حقا 
 



 519 مسك الختام

 وآله وصحبه أمجعنی، آمنی!. ه حممد  تعاىل عىل خی خلق  هللا وصىل  ا

 عفي عنه يلو  يْ أمحد رضا الرب   عبده املذنب  / كتبه

ي بمحمد امل  صطفی الن بي األم 

 

 

 

 

 

 

 

     





 

 

 





 523 فهرس اآليات القرآنية

 

 فهرس اآليات القرآنية

 الصفحة السورة رقمها اآلية

اَك َنْسَتِعيُ  اَك َنْعُبُد وإِيَّ  301 الفاحتة 5 إِيَّ

 348 البقرة 85 َأَفُتْؤِمنُوَن بَِبْعِض اْلكَِتاِب َوَتْكُفُروَن بَِبْعض  

ْؤِمنِيَ   459 رةالبق 93 ُقْل بِْئَسََم َيْأُمُرُكْم بِِه إِيََمُنُكْم إِن ُكنتُْم مُّ

 461 البقرة 104 َراِعنَا

 461 البقرة 104 انُظْرَنا

نَا  نُْهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم َربَّ َواْبَعْث فِيِهْم َرُسوالً مِّ

يِهْم  ْكَمَة َوُيَزكِّ آَياتَِك َوُيَعلُِّمُهُم اْلكَِتاَب َواْْلِ

 إِنََّك َأنَت الَعِزيُز اْلَكِيمُ 

 191 البقرة 129

نُكْم َيْتُلو َعَلْيُكْم  َكََم َأْرَسْلنَا فِيُكْم َرُسوالً مِّ

ْكَمَة  ُمُكُم اْلكَِتاَب َواْْلِ يُكْم َوُيَعلِّ آَياتِنَا َوُيَزكِّ

ا ْ َوُيَعلُِّمُكم مَّ  َتُكوُنوْا َتْعَلُمونَ َل

 192 البقرة 151

ْهَر َفْلَيُصْمهُ   218 البقرة 185 َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الشَّ

 339 البقرة 197 ِجَداَل ِِف اْْلَجِّ ُسوَق َوالَ فُ َرَفَث َوالَ َفلَ 

َفَسَدِت  َوَلْوالَ َدْفُع اهللِ النَّاَس َبْعَضُهْم بَِبْعض  لَّ

نَّ اهللَ ُذو َفْضل  َعََل اْلَعاََلِيَ 
 األَْرُض َوَلكِ

 144 البقرة 251

ُرُكْم ِِف األَْرَحاِم َكْيَف َيَشاءُ  ِذي ُيَصوِّ  502 آل عمران 6 ُهَو الَّ
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 128 آل عمران 18 َوُأْوُلوْا اْلِعْلمِ 

ْْيِ َفَأنُفُخ أ َن الطِِّي َكَهْيَئِة الطَّ  َِّنِّ َأْخُلُق َلُكم مِّ

فِيِه َفَيُكوُن َطْْيًا بِإِْذِن اهللِ َوُأْبِرُئ األْكَمَه 

ْوَتى بِإِْذِن اهللِ َوُأَنبُِّئُكم ـَواألَْبَرَص َوُأْحِيـي اَلْ 

ِخُروَن ِِف ُبُيوتُِكمْ بََِم َتْأُكُلوَن وَ   َما َتدَّ

 190 آل عمران 49

َم َعَلْيُكمْ  ِذي ُحرِّ  190 آل عمران 50 َوأِلُِحلَّ َلُكم َبْعَض الَّ

ُدورِ   105 آل عمران 119 ُقْل ُموُتوْا بَِغْيظُِكْم إِنَّ اهللَ َعلِيٌم بَِذاِت الصُّ

ِهْم ُمؤِمنَِي إِْذ َبَعَث فِيـَقْد َمنَّ اهللُ َعََل الْ 

يِهْم  ْن َأنُفِسِهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياتِِه َوُيَزكِّ َرُسوالً مِّ

ْكَمَة َوإِن َكاُنوْا ِمن َقْبُل  ُمُهُم اْلكَِتاَب َواْْلِ َوُيَعلِّ

بِي    مُّ
 َلِفي َضلل 

 192 آل عمران 164

نَّ اهللَ 
َوَما َكاَن اهللُ لُِيْطلَِعُكْم َعََل اْلَغْيِب َوَلكِ

َتبِي ُسلِِه َمن َيَشاءُ  ََيْ  ِمن رُّ

 427 آل عمران 179

تِي َجَعَل اهللُ  َفَهاء َأْمَواَلُكُم الَّ َوالَ ُتْؤُتوْا السُّ

َلُكْم ِقَيامًا َواْرُزُقوُهْم فِيَها َواْكُسوُهْم َوُقوُلوْا 

ْعُروفاً   ََلُْم َقْوالً مَّ

 195 النساء 5

ى َواْليَتَاَمى َوإَِذا َحََضَ اْلِقْسَمَة أُْوُلوْا اْلُقْربَ 

نُْه َوُقوُلواْ ََلُْم َقْوالً مَّْعُروفاً   َواَلََساكُِي َفاْرُزُقوُهم مِّ

 195 النساء 8

ُسوَل َوُأْوِِل األَْمِر ِمنُكمْ   420 النساء 59 َأطِيُعوْا اهللَ َوَأطِيُعوْا الرَّ
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ُْم إِذ ظََّلُموْا َأنُفَسُهْم َجآُؤوَك َفاْستَْغَفُرو ْا َوَلْو َأَّنَّ

ِحيَمً  ابًا رَّ ُسوُل َلَوَجُدوْا اهللَ َتوَّ  اهللَ َواْستَْغَفَر ََلُُم الرَّ

 139 النساء 64

ََم َأْحَيا النَّاَس ََجِيعاً   201 اَلائدة 32 َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأنَّ

ِذيَن  ِذيَن آَمنُوْا الَّ ََم َولِيُُّكُم اهللُ َوَرُسوُلُه َوالَّ إِنَّ

لَ  َكاَة َوُهْم َراكُِعونَ ُيِقيُموَن الصَّ  َة َوُيْؤُتوَن الزَّ

 202 اَلائدة 55

ُلُق ِمَن الطِِّي  ْْيِ بِإِْذِِّن َفَتنُفُخ َوإِْذ ََتْ َكَهْيَئِة الطَّ

ُئ األَْكَمَه  فِيَها َفَتُكوُن َطْْيًا بِإِْذِِّن َُتْْبِ

ِرُج الْ  َواألَْبَرَص بِإِْذِِّن   َموَتى بِإِْذِِّن ـَوإِْذ َُتْ

 190 دةاَلائ 110

 
 
ء ْطنَا ِِف الكَِتاِب ِمن ََشْ  214 األنعام 38 َما َفرَّ

بِي  َرْطب  َوالَ َوالَ  َتاب  مُّ
 214 األنعام 59 َيابِس  إاِلَّ ِِف كِ

 188 األنعام 61 َوُيْرِسُل َعَلْيُكم َحَفَظةً 

ْتُه ُرُسُلنَا  199 األنعام 61 َتَوفَّ

 221 األنعام 91 َوَما َقَدُروْا اهللَ َحقَّ َقْدِرهِ 

ِذي  يَّ الَّ ُسوَل النَّبِيَّ األُمِّ ِذيَن َيتَّبُِعوَن الرَّ الَّ

ََيُِدوَنُه َمْكُتوبًا ِعنَدُهْم ِِف التَّْوَراِة َواإِلْنِجيِل 

َمْعُروِف َوَينَْهاُهْم َعِن اَلُْنَكِر َوُُيِلُّ ـَيْأُمُرُهم بِالْ 

ُم َعَلْيِهُم  رِّ يَِّباِت َوُُيَ اْْلََبآِئَث َوَيَضُع ََلُُم الطَّ

تِي َكاَنْت َعَلْيِهمْ  ُهْم َواألَْغَلَل الَّ  َعنُْهْم إِْْصَ

 191 األعراف 157

 195 األنفال 12إِْذ ُيوِحي َربَُّك إََِل اَلَآلِئَكِة َأِّنِّ َمَعُكْم َفَثبُِّتوْا 
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ِذيَن آَمنُواْ   الَّ

نَّ اهللَ َقَتَلُهْم َومَ َفَلمْ 
َرَمْيَت إِْذ اَتْقُتُلوُهْم َوَلـكِ

نَّ اهللَ َرَمى
 َرَمْيَت َوَلـكِ

 462 األنفال 17

ََبُْم َوَأنَت فِيِهمْ   98 األنفال 33 َوَما َكاَن اهللُ لُِيَعذِّ

َا النَّبِيُّ َحْسبَُك اهللُ َوَمِن اتَّبََعَك ِمَن اَلُْؤِمنِيَ   188 األنفال 64 َيا َأُّيُّ

ِذيَن الَ  بِاْلَيْوِم اآلِخِر بِاهللِ َوالَ  ُيْؤِمنُونَ َقاتُِلوْا الَّ

ُموَن َماَوالَ  َم اهللُ َوَرُسوُلهُ ُُيَرِّ  َحرَّ

 348 التوبة 29

ُْم َرُضْوْا َما آَتاُهُم اهللُ َوَرُسوُلُه َوَقاُلوْا َوَلْو َأَّنَّ

ا  َحْسُبنَا اهللُ َسُيْؤتِينَا اهللُ ِمن َفْضلِِه َوَرُسوُلُه إِنَّ

 إََِل اهللِ َراِغُبونَ 

 187 التوبة 59

 202 التوبة 71 َواَلُْؤِمنُوَن َواَلُْؤِمنَاُت َبْعُضُهْم َأْولَِياء َبْعض  

 187 التوبة 74 َأْغنَاُهُم اهللُ َوَرُسوُلُه ِمن َفْضلِهِ َنَقُموْا إاِلَّ َأنْ َوَما

يِهم َِبَا  ُرُهْم َوُتَزكِّ ْم َصَدَقًة ُتَطهِّ
ُخْذ ِمْن َأْمَواَِلِ

ُمْ َوَصلِّ عَ   َلْيِهْم إِنَّ َصَلَتَك َسَكٌن َلَّ

 194 التوبة 103

ُر األَْمرَ   195 يونس 3 ُيَدبِّ

 َواألَْرِض َأمَّن 
ِ
ََمء َن السَّ ُقْل َمن َيْرُزُقُكم مِّ

ِرُج اْْلَيَّ ِمَن  ْمَع واألَْبَصاَر َوَمن ُُيْ ُك السَّ
َيْملِ

ِرُج اَلَيََّت ِمَن اْْلَيِّ َوَمن يُ  ُر األَْمَر اَلَيِِّت َوُُيْ َدبِّ

 َفَسَيُقوُلوَن اهللُ َفُقْل َأَفَل َتتَُّقونَ 

 198 يونس 31
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 189 يوسف 23 َرِّبِّ َأْحَسَن َمْثَواَي 

 130 يوسف 31 َوُقْلَن َحاَش هللِِ 

ُه ََخْراً  ا َأَحُدُكََم َفَيْسِقي َربَّ  189 يوسف 41 َأمَّ

نُْهََم   189 يوسف 42 اْذُكْرِِّن ِعنَد َربَِّك  َوَقاَل لِلَِّذي َظنَّ َأنَُّه َناج  مِّ

هِ  ْيَطاُن ِذْكَر َربِّ  189 يوسف 42 َفَأنَساُه الشَّ

َك َفاْسَأْلُه َما َباُل النِّْسَوِة  َقاَل اْرِجْع إََِل َربِّ

 اللَِِّت َقطَّْعَن َأْيِدَُّيُنَّ 

 189 يوسف 50

 ، 55 َعلِيمٌ 

 76و

 128 يوسف

 201 يوسف 59 اَلُنِزلِيَ َأالَ َتَرْوَن َأِّنِّ ُأوِِف اْلَكْيَل َوَأَنْا َخْْيُ 

ُكونَ  ْْشِ  251 يوسف 106 َوَما ُيْؤِمُن َأْكَثُرُهْم بِاهللِ إاِلَّ َوُهم مُّ

َفُظوَنُه   َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه َُيْ
ن َبْيِ َباٌت مِّ َلُه ُمَعقِّ

 ِمْن َأْمِر اهللِ 

 188 الرعد 11

اَلر كِتَاٌب أَنَزْلنَاُه إَِليَْك لِتُْخِرَج النَّاَس ِمَن الظُُّلََمِت 

اِط اْلَعِزيِز اْْلَِميدِ  ِْم إََِل ِْصَ  إََِل النُّوِر بِإِْذِن َرَبِّ

 346 إبراهيم 1

َأْخِرْج َقْوَمَك َوَلَقْد َأْرَسْلنَا ُموَسى بِآَياتِنَا َأنْ 

ُلََمِت إََِل النُّورِ   ِمَن الظُّ

 346 إبراهيم 5

 128 اْلجر 53 َعلِيمٌ 

 
 
ء ُكلِّ ََشْ ْلنَا َعَلْيَك اْلكَِتاَب تِْبَيانًا لِّ  214 النحل 89 َوَنزَّ
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 إِِّنِّ َفاِعٌل َذلَِك َغداً َواَل 
 
ء إاِلَّ  * َتُقوَلنَّ لََِشْ

 َيَشاَء اهللُ َأن

 436 الكهف 24، 23

ن ُدونِِه ِمن َوِِلي َما  202 الكهف 26 ََلُم مِّ

 98 مريم 19 أِلََهَب َلِك ُغَلمًا َزكِيّاً 

ْْحَِن َعْهداً اَل  ََذ ِعنَد الرَّ َفاَعَة إاِلَّ َمِن اَتَّ  194 مريم 87 َيْملُِكوَن الشَّ

َبْل َنْقِذُف بِاْْلَقِّ َعََل اْلَباطِِل َفَيْدَمُغُه َفإَِذا ُهَو 

 َزاِهٌق َوَلُكُم اْلَوْيُل ِِمَّا َتِصُفونَ 

 446 ياءاألنب 18

ْلَعاََلِيَ   98 األنبياء 107 َوَما َأْرَسْلنَاَك إاِلَّ َرْْحًَة لِّ

َمْت َصَواِمعُ  ُدِّ  143 اْلّج  40 َوَلْواَل َدفُْع اهللِ النَّاَس بَْعَضُهم بِبَْعض  َلَّ

بَاَركًا َوَأنَت َخْْيُ اَلُنِزلِيَ  بِّ َأنِزْلنِي ُمنَزالً مُّ  201 اَلؤمنون 29 َوُقل رَّ

َي ِمْن  اِْلِ ُحوا اأْلََياَمى ِمنُكْم َوالصَّ
َوَأنكِ

 ِعَباِدُكْم َوإَِماِئُكمْ 

 190 النور 32

ْ ََيَْعِل اهللُ َلُه ُنورًا َفََم َلُه ِمن نُّور    459 النور 40 َوَمن لَّ

ِذيَن ُُيَالُِفوَن َعْن َأْمِرهِ   406 النور 63 َفْلَيْحَذِر الَّ

َل  ِذي َنزَّ اْلُفْرَقاَن َعََل َعْبِدِه لَِيُكوَن  َتَباَرَك الَّ

 لِْلَعاَلََِي َنِذيراً 

 138 الفرقان 1

ُل اهللُ َسيَِّئاِِتِْم َحَسنَات    369 الفرقان 70 َفُأْوَلِئَك ُيَبدِّ

اِئيَل ُعَلََمء  128 الشعراء 197 َبنِي إِْْسَ

ِذيَن َظَلُموا َأيَّ ُمنَقَلب  َينَقلُِبونَ   105 الشعراء 227 َوَسَيْعَلُم الَّ
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إِِّنِّ َوَجدتُّ اْمَرَأًة ََتْلُِكُهْم َوُأوتَِيْت ِمن ُكلِّ 

 َوََلَا َعْرٌش َعظِيمٌ 
 
ء  ََشْ

 200 النمل 23

 347 القصص 56 إِنََّك اَل َِتِْدي َمْن َأْحبَْبَت 

 485 األحزاب 6 النَّبِيُّ َأْوََل بِاَلْـُْؤِمنَِي ِمْن َأنُفِسِهمْ 

ُمْؤِمنَة  إَِذا َقََض اهللُ ْؤِمن  َواَل َكاَن َلُِ َوَما

ُة ِمْن َأْمِرِهْم َوَرُسوُلُه َأْمرًا َأن َْيَ
َيُكوَن ََلُُم اْْلِ

بِيناً   َوَمن َيْعِص اهللَ َوَرُسوَلُه َفَقْد َضلَّ َضَلالً مُّ

 348 األحزاب 36

 295 األحزاب 37 َأْنَعَم اهللُ َعَلْيِه َوَأْنَعْمَت َعَلْيهِ  َوإِْذ َتُقوُل لِلَِّذي

 460 األحزاب 56 إِنَّ اهللََ َوَمَلِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعََل النَّبِيِّ 

ِذيَن آَمنُوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا َتْسلِيَمً  َا الَّ  108 األحزاب 56 َيا َأُّيُّ

 َغْْيُ اهلل
 502 فاطر 3 َهْل ِمْن َخالِق 

َجاِب   304 ص 32 َحتَّى َتَواَرْت بِاْْلِ

 304 ص 33 ُردُّوَها َعَلَّ 

 199 الزمر 42 اهللُ َيَتَوَّفَّ اأْلَنُفَس 

َل بُِكْم ُثمَّ  ِذي ُوكِّ َلُك اَلَْوِت الَّ ُقْل َيَتَوفَّاُكم مَّ

ُكْم ُتْرَجُعونَ   إََِل َربِّ

 199 السجدة 11

يِن َما ُعوا ََلُم مَِّن الدِّ َكاء َُشَ  341 الشورى 21 هللُ َلْ يَأْذَن بِِه اأَْم ََلُْم ُُشَ

َة ِِف اْلُقْرَبىـُقل الَّ َأْسَأُلُكْم َعَليِْه َأْجرًا إاِلَّ الْ   232 الشورى 23 َمَودَّ

ْقَتُدونَ   127 الزخرف 23 َوإِنَّا َعََل آَثاِرِهم مُّ
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َفاَعَة إاِلَّ  ِذيَن َيْدُعوَن ِمن ُدونِِه الشَّ َواَل َيْملُِك الَّ

 ْم َيْعَلُمونَ َمن َشِهَد بِاْْلَقِّ َوهُ 

 194 الزخرف 86

بِيناً  * لَِيْغِفَر َلَك اهللُ َما  إِنَّا َفَتْحنَا َلَك َفْتحًا مُّ

رَ  َم ِمن َذنبَِك َوَما َتَأخَّ  َتَقدَّ

 142 الفتح 2، 1

ْؤِمنَاٌت  ْؤِمنُوَن َونَِساء مُّ َوَلْواَل ِرَجاٌل مُّ

 ْ ٌة َتَطُؤوُهْم َفُتِصيَبُكم مِّ َتْعَلُموُهْم َأنلَّ َعرَّ نُْهم مَّ

بَِغْْيِ ِعْلم  لُِيْدِخَل اهللُ ِِف َرْْحَتِِه َمن َيَشاُء َلْو 

ِذيَن َكَفُروا ِمنُْهْم َعَذابًا َألِيَمً  ْبنَا الَّ ُلوا َلَعذَّ  َتَزيَّ

 144 الفتح 25

 128 الذاريات 28 َعلِيمٌ 

يََمَن َوَأيََّدُهم بُِر  نْهُ ُأْوَلئَِك َكتََب ِِف ُقُلوَِبُِم اإْلِ  24 اَلجادلة 22 وح  مِّ

ُسوُل َفُخُذوُه َوَما ََّنَاُكْم َعنُْه َفانتَُهوا  420 اْلْش 7 َوَما آَتاُكُم الرَّ

وَن اهللََ َوَرُسوَلهُ   487 اْلْش 8 َوَينُُصُ

  اَلمتحنة 12 َيْعِصينََك ِِف َمْعُروف  َواَل 

نْهُ  يَِّي َرُسوالً مِّ ْم َيْتُلو ُهَو الَِّذي َبَعَث ِِف اأْلُمِّ

يِهْم َوُيَعلُِّمُهُم اْلكَِتاَب  َعَلْيِهْم آَياتِِه َوُيَزكِّ

ْكَمَة َوإِن بِي  َواْْلِ  مُّ
َكاُنوا ِمن َقْبُل َلِفي َضَلل 

َوآَخِريَن ِمنُْهْم َلََّا َيْلَحُقوا َِبِْم َوُهَو اْلَعِزيُز  *

َواهللُ اهللِ ُيْؤتِيِه َمن َيَشاُء َذلَِك َفْضُل  *اْْلَكِيُم 

 اْلَفْضِل اْلَعظِيمِ ُذو

 192 اجلمعة 2، 1
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نَّ 
ُة َولَِرُسولِِه َولِْلُمْؤِمنَِي َوَلكِ َوهللِِ اْلِعزَّ

 َيْعَلُمونَ نَافِِقَي اَل اَل

 472 اَلنافقون 8

نُكمْ   مِّ
 368 الطلق 2 َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدل 

يُل َوَصالِ  ُح اَلُْؤِمنَِي َفإِنَّ اهللََ ُهَو َمْواَلُه َوِجْْبِ

 َواَلََلِئَكُة َبْعَد َذلَِك َظِهْيٌ 

 200 التحريم 4

َكَذلَِك اْلَعَذاُب َوَلَعَذاُب اآْلِخَرِة َأْكَْبُ َلْو َكاُنوا 

 َيْعَلُمونَ 

 477 القلم 33

نِس َيُعوُذوَن بِِرَجال   َن اإْلِ ُه َكاَن ِرَجاٌل مِّ َوَأنَّ

نِّ  َن اجْلِ  مِّ

 121 اجلن 6

 ُ إاِلَّ َمِن  * ُيْظِهُر َعََل َغْيبِِه َأَحداً اْلَغْيِب َفَل  َعاِل

ُسول    اْرَتََض ِمن رَّ

 428 اجلن 27، 26

ة  َوَأْكَواب   ن فِضَّ  مِّ
 94 اإلنسان 15 َوُيَطاُف َعَلْيِهم بِآنَِية 

َراِت َأْمراً   195 النازعات 5 َفاَلَُدبِّ

 243 االنفطار 19 َواأْلَْمُر َيْوَمِئذ  هللِِ 

 346 الطارق 4 إِن ُكلُّ َنْفس  َلََّّا َعَلْيَها َحافِظٌ 
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 فهرس األحاديث واآلثار

 الصفحة احلديث

 166 .............................................................ابتغوا

 153 األرَض......................... مهب اهللُظ حيف رجلا  أربعون األبدال

 150 ..............رونطَ يف أّمتي ثلثون، هبم تقوم األرُض، وهبم تُ  األبداُل 

 151  .........بالّشام، وُهم أربعون رجلا، كّلام مات رجل  يكونون األبدال 

 291 .................هكافيكم ورسولُ  فاهللُ ،خیرج وأنا بنی أظُهركم فإن !واأبِش 

، مل  487 .....تطمث، وإّنام ساّمها فاطمةَ حتض ومل ابنتي فاطمُة حوراء آدمّية 

 283 .....املصطفى، آمنتم ، وأنا العاقب، وأنا النبي  اُش يتم فواهلل! ألنا احلأبَ 

 391 ؟.....................................................احلج   ينَ ريدت أ

 264 ..................................................تعطنَی زكاَة هذا؟أ 

 360 .....................!.....كبعدَ  عن أحد   َي زِ َت  ا، ولنها مكاَن اجعل  

 238 ...................................................أجل، ذلك أردُت 

 294 .......................عليه وأنعمُت عليه اهللُ أهيل َمن قد أنعمَ  أحب  

 299 !.......................كمسائكم وأبنائِ كم أو من نِ اختاروا من أموالِ 

 166 ....................ِحسان الوجوهفاطلبوه عند ،يتم املعروَف إذا ابتغَ 

 168 .............النّاسه عىل قضاء حوائجبعبد  خریاا، استعملَ  إذا أراد اهللُ

 169 .......................إذا أراد اهلل بعبد  خریاا، صرّی حوائَج النّاس إليه
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 482 !......واُس احبِ هلل ا عبادَ : يانادِ ، فليُ إذا انفلتت  داّبُة أحِدكم بأرض  فلة  

 383 ............................................لبةَ ِخ ال :فقل   إذا بايعَت 

 504 ......قانهدانه ويوف  عليه مَلكاِن يسد   هبطَ  ،هكانالقايض يف م إذا جلَس 

 451 .......:...، ولكن ليقل  وشئَت  هللُشاء ا : مايقل   كم فلإذا حلف أحدُ 

 482 ليس هبا أنيس وهو بأرض   وناا كم عَ ، أو أراد أحدُ كم شيئاا أحدُ  إذا أضّل 

 167 وها........................................فاطلبُ  احلاجاِت  إذا طلبتم

 272 .......................................شئَت ما تستحي فاصنع  إذا مل

 500 .......إليها مَلكاا فصّورها هللُا بعَث  ،وأربعون ليلةا نتان طفة ثِ إذا مّر بالنّ 

 361 ......................................................!هیاسعدِ أي فاذهبِ 

 255 ....................................كتِ امرأمهَر  ك اهللُمَ أرجو أن ُيغنِ 

 304 ..............................................لق كافةا الَ  رسلُت إىلأُ 

 372 ...........................................عليك ى يدخَل يه حتّ أرضعِ 

، ويف   285 دأحيَ  "وراةالت  "أمحد، ويف  "اإلنجيل"اسِمي يف القرآن حممد 

 513 .....ومةرُ  ومَ مّرَتنی: ي اجلنَّة من النّبي  اشرتى عثامُن بن عّفان 

 321 ...............كمكم وُمد  فإّّن قد باَركُت عىل صاعِ  ؛وابِش اصربوا وأ

 364 .................................................................هاق  أصدِ 

 168 .........القيامة ولةا يومَ فقراء املسلمنی؛ فإّن هلم دَ اطلبوا األيادي عند

 166 ....................................................اطلبوا احلاجات

 160 ............................اطلبوا الرَی واحلوائَج من ِحسان الوجوه
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 166 .....................................اطلبوا الرَی عند ِحسان الوجوه

 159 ...............تعيشوا يف أكنافهم ،الّرمحاء من أّمتِيإىل اطلبوا الفضَل 

 159 ...........................................اطلبوا الفضَل من الّرمحاء

 159 ...................اطلبوا املعروَف من رمحاء أّمتِي تعيشوا يف أكنافهم

 212  ....وُأعطيُت  ،ُنرصُت بالّرعب :يعَط أحد  من األنبياء قبيلملُأعطيُت ما

 244 .......................................هولرسولِ هلل اعلموا أّن األرَض 

 119 .............................................أعوذ بعظيم هذا الوادي

 298 ................................................................افتح  

 497 .........رهيف وك ربى الفرُخ وا اإلسلَم كام يُ موا األنصاَر؛ فإّنم رب  أكرِ 

 352 .......................................................... اإلذخرإاّل 

 361 .........................................................لن آل فُ إاّل 

 375 وأزواجه  حلائض إالّ للنّبي حيّل جلُنب  والأال! إّن هذا املسجد ال

 418 ....................................الكتاب ومثله معه  أوتيُت أال إّّن 

 242 .................................................................أال تيبون؟

قهلل ا رسوَل  أال يا  419 ........................................أنت مصد 

 166 ............................................................التمسوا

 332 ؟!.........................هاصيدَ  حّرمَ   اهلل مل تعلموا أّن رسوَل  أ

 237 .....ريئاا مريعاا، غدقاا طبقاا، عاجلا غری رائث  غيثاا، مَ نا غيثاا مُ الّلهم اسقِ 

 174 ................................................اإلسلمَ  دِ شدُ ا الّلهمّ 
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 306 !..................................................يعم   الّلهم اشِف 

 170  ....اببعمر بن الطّ  :الّلهم أعّز اإلسلم بأحّب هَذين الّرجَلنی إليك

 510 .................................بعمر بن الّطاب اإلسلمَ  الّلهم أعز  

 174 ..........................اب خاّصةا مر بن الطّ عُ ب الّلهم أعّز اإلسلمَ 

 328 ...املدينةَ  مُت  حرّ ، وإّّن ها حرماا فجعلَ  ةَ مكّ  مَ حرّ   إبراهيمَ  إنّ  هم  اللّ 

 325 .................م ما بنی البَتيها، وإّّن أحر  مّكةَ  حّرمَ  الّلهم إّن إبراهيمَ 

 325 ..........ي ك، وإّّن عبُدك ونبي كعبُدك وخليُلك ونب الّلهم إّن إبراهيمَ 

 317 .....حمّمد! يا ،نبي  الّرمحة إليك بنبيّك حمّمد   الّلهم إّّن أسئلك وأتوّجهُ 

 328 .....إبراهيمَ  عىل لسانِ  مَت كام حرّ  ،يهابنی البتَ  ما مُت  قد حرّ إّّن  همّ اللّ 

 257 ..................................................ما اهتَدينا الّلهم لوال أنَت 

 252 ...................................!كايةُ الّش  فبئسِت  و إل  ّنه يشكُ إا أمّ 

 277 .....أّما احلسُن فله َهيبتِي وُسؤددي، وأّما احلَسنُی فله ُجرأِِت وُجوِدي

 . 450 شاء حممد   ثّم ما هللُشاء ا ولوا: ماقُ  ،ها لكمكنُت ألعرفُ إنهلل! أما وا

 250 .........................يبه من   َمن استعاذَ  أحّق أن يعاذَ  !هللا واهلل! أمَ 

واك حتّی خشيُت أن  406 .............................عيل   يكتَب  أُمرُت بالس 

 232 ......................................ورسولههلل يف أيِدينا  أمواُلنا وما

 329 ......بنیَ  ما املدينةَ  مُت  حرّ وإّّن  ،نهاهلل وأم   بيَت  مَ رّ ح  إبراهيمَ  إنّ 

 327 ...................يهابنی البتَ  م ما أحر  ، وإّّن ةَ مكّ  مَ حّر   إبراهيمَ  إنّ 

 326 ...........وَدعا ألهلها، وإّّن حّرمُت املدينَة كام حّرم حّرم مّكةَ  إّن إبراهيمَ 
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 499 ......َلكاا فيحفظه حّتىمَ  هللُ ُخلق له، ويبعث اآدم لفي غفلة  عاّم  إّن ابنَ 

 502 .......................ه أربعنی يوماا مع َخلُقه يف بطن أم  إّن أحَدكم ُي 

 503 .............نرصاا  وأّزاا، وإّن هجرَته كانت فتحاا كان عِ  عمرَ  إّن إسلمَ 

 309 !شئَت أي رّب لُت: مااستشارّن يف أّمتي ماذا أفعل هبم؟ فق إّن رِّب  

 330 ..........................بنی البَتي املدينة حّرم ما اهلل  إّن رسوَل 

 332 .......هاشجرُ  عضدَ يُ  أن ،بنی البَتي املدينة ما حّرمَ  اهلل  إّن رسوَل 

 331 ...................................حّرم هذا احلرمَ  اهلل  إّن رسوَل 

 435 ....................من فقهه ئنة  ه مَ خطبتِ  جل وقرُص صلة الرّ  طوَل  نّ إ

 497 .............تعاىل جلربيل:هلل تعاىل، فيقول ا هللَاملؤمن ليدعو ا إّن العبدَ 

 381 ....................................هوسهمُ  بدراا  شهدَ  رجل   لك أجرُ 

 168  يف حوائجهم إليهم اُس زع النّ اس، يفهم حلوائج النّ قَ خلَ  خلقاا   إّن هلل

 ................ 154هُبم عىل قلب آدم ويف الَلق ثلثمئة قل إّن هلل 

 497 ................................آدملنی بأرزاق بنيموكّ  هلل ملئكةا  إنّ 

، فإذا قتلتم فأحِس  كتب اإلحسانَ  إّن اهللَ
 
 394 .........القتلةَ  انوعىل كّل يشء

 170 ...........لعلعها منكم مطّ وقد علم أّنه سيطّ  الّ إ م حرمةا حيرّ إّن اهلل مل

 147 ......ه البلءَ أهل بيت  من جریانِ  الح عن مئةِ باملسلم الّص  ليدفعُ  إّن اهللَ

 416 .............واألصنامِ  والنزيرِ  وامليتةِ  ه حّرم بيَع المرِ ورسولَ  هللَإّن ا

 149 ......................................القوَم بأضعفهمإّن اهلل ينرص 

، وأنا أمحدُ  :إّن ل أسامءا   279 ِّب الكفرَ  ، وأنا املاحي الذي يمحو اهللُأنا حممد 
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 333 .........................ها النّاُس حيّرم  تعاىل، ومل إّن مّكَة حّرمها اهللُ

 502 ......حَم والعظامَ ق العنَی واألُذَن والل  لر، وإّن املَلك خَی يصو   إّن املَلَك 

حم، إذا أراد اأ  501 ............هللشيئاا بإذن ا خیلَق  أن هللُّن مَلكاا مؤّكلا بالر 

 215 ............عری  لكم يف مكان  كذاأقول لكم: أّّن مررُت بِ إّن من آية  ما

 302 ...................اررت  ساعةا من نفتأّخ  مَس الّش  أمرَ   رسوَل اهلل أنّ 

 211 .............غليظ وال فظ ال :اإلنجيل يف مكتوب   أّن رسول اهلل 

 255 ....................ئُذناال بخائب   عائَذنا، وليس أمنَ  قد تعاىل اهلل أنّ 

 332 .....................................بنی البتَيها ما حّرمَ   ّن النبي  أ

 385 ..............................لة بعد العرصّص العن  نى  لنبي  ا أنّ 

حم، فمىض هلا أربعون يوماا  طفةَ إّن النّ   501 ..............إذا استقرت  يف الر 

 289 ......رها هلم بصلِتينو    اهللَ عىل أهلها، وإنّ  لمةا ظُ  مملوءة   هذه القبورَ  إنّ 

 434 ...........................وامهاا ِس ليه ممّ إ ب  حأه ورسولُ  هللُا يكونَ  نأ

 284 ........الذي أحش النّاس عىل قدِمي أنا أمحد، وأنا حممد، وأنا احلاُش 

 290 ......................................................منِك  أنا أكربُ 

 221 ...............ُبهمخطي وأنا وفدوا، إذا قائُدهم وأنا ُخروجاا، مهلُ أو   أنا

 485 ........................................همأنا َأوىل باملؤمننی من أنفِس 

 286 ................................................أنا عند ظّن عبدي ِِّب 

 225 .......................................................أنا قسيُم النّار

، وأمحد، واملقَ أنا   281 ........محةر  لوبة، ونبي  ا، ونبي  الت  ي، واحلاِشُ ف  حمّمد 
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 274 !...تعاىل وأنتم  اهللُما يف رؤوسنا إاّل  وهل أنبَت  باإلذن منه، أنت أحق  

 274 ..سناوؤتری يف رُ  إّنام أنبَت مافاهلل بن عمر؛ باإلذن من  عبد أنت أحق  

 236 ...................................رجى فواضُلهالذي تُ  أنت الّرسوُل 

 259 ...........................كيهاتِ نَ من هُ  لنا دُ ع! فاح  األكوَ ابنانزل يا

 362 !......................................................همئِيكافف انطلِقي

 272 ............................!أنتم ثمّ  اهللُ ،ترى نا مايف رؤوِس  ام أنبَت إنّ 

 393 ذلك منه  صلَتنی، فقبَل يصيّل إاّل  م عىل أّنه الفأسلَ   أّنه أتى النبي  

 397 .................يهنّ وليالِ  أّيام    للمسافر ثلثةَ نیأّنه جعل املسَح عىل الف  

 379 .................يي وكنيتِ ه اسمِ فقد نحلتُ  ،ي غلم  د لك بعدِ ولَ ه سيُ إنّ 

 496 ئه...........شفي صدَره من أعداويَ  هلل ا إّنه كان ييب عن رسول

 337 ....................ما ثعلباا إىل زاوية، فطردُت ولامناا قد جلؤغِ  أّنه وجدَ 

 336 .......................................................نآمِ  ا حرم  إّن 

 288 ..........................................النّار إّّن أخرجُته من غمرة

 416 ...........................م عليكم حق  الضعيَفنی: اليتيم واملرأةإّّن أحر  

 327 .....هاصيدُ  َل قتَ ها، أو يُ ضاهُ عِ  يقطعَ  أن ،ي املدينةبنی البتَ  م ما أحر  إّّن 

، وقلوباا غُ إّّن باعث  نبّياا أّمّياا، أفتح به آذا  179 .......مياا لفاا، وأعيناا عُ ناا صاّما

، فَمن داَوم عىل قراءتا "يس"إّّن فرضُت عىل أّمتِي قراءَة   417 .......كل  ليلة 

 382 ............ينوالذي قد ركبك من الد   ،ينك يف الد  بلءَ   قد عرفُت إّّن 

 303 ..........................اءكلهيني عن البُ ثني، ويُ ثه وحيد  أحد    كنُت إّّن 
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 178 .......................................صفَتك يف كتاب اهلل إّّن ألجدُ 

، َمن قرأها هلل ا يف كتاِب  إّّن ألجدُ   505 ......هنومِ  عندسورةا هي ثلثون آيةا

 493 .....هل  أعظمَ ذنب  أعظَم من غفِري، أو َج  يكونَ  أنهلل ي من ايإّّن ألستحِ 

 146 ..............يوِتاّمر بُ بأهل األرض عذاباا، فإذا نظرُت إىل عُ  هم  إّّن أل

 308 .................................!القيامة وال فخر اس يومَ النّ  دُ  لسيّ إّّن 

 434 ...........................وامهاا ِس ليه ممّ إ حب  أه ورسولُ  هللُا يكونَ  نأ

 213 ....نيا عىل فرس  أبلق، جاءّن به جربيُل عليه قطيفةا أوتيُت بمقاليد الدّ 

 إالّ أوتيُت مفاتيح كّل 
 
 213 .................................المسيشء

 374 ........لو أّن ل واحدة  منهّن لكانت أحّب إلّ  خصال   أوِت عيلٌّ ثلُث 

 479 ...........................................تعاىل إىل موسی هللُى اأوَح 

 496 ..........................................................قريشاا  اهُج 

 158 .........يوَعدونبيتِي أتاهم ما بيتِي أمان  ألّمتِي، فإذا ذهب أهُل  أهُل 

 252  ......كاذباا  صادقاا فلك صدُقك، وإن تُك  ! اسكن! فإن تُك البعریُ أهّیا

 512 ..................................................!ةيف اجلنّ  نی  بعَ يها عنِ بِ 

 367 ..............................................................تشهد؟ مَ بِ 

 434، 433 ...........وىه فقد غَ ورسولَ  هللَا ل: وَمن يعصِ قُ  !أنت الطيب بئَس 

 212 ..........ائن األرض، فوضعت  يف يديبينا أنا نائم  أتيُت بمفاتيح خز

 262 ..................................................ورسولههلل ُتبنا إىل ا

 ................................... 374اهلل  رسول بنِت  ه فاطمةَ ُج تزوّ 
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 364 ...................................شئِت  نعي ماثلثاا، ثّم اص   يمِ تسلّ 

 408 .....................ّب م، مرضاة للرَ للفَ  طهرة  مَ  واكَ الس   فإنّ  !كواتسو  

 383 .................................................ثّم أنَت باليار ثلثاا 

 396 .....عىل مسألته ائُل  الّس للمسافر ثلثاا، ولو مىَض  هلل ا جعل رسوُل 

 230 اإليامن، وبغُضهام كفر  بكر  وعمر من ُحب  أِّب

 330 ......................طَ أو خیبَ  يعضدَ  شجَرها أن اهلل  رسوُل  حّرمَ 

 333 ..............................بنی البَتيها صيَد ما اهلل  رسوُل  حّرمَ 

 329 .....ِميلا  ثنَي عَش اوجعل  ،بنی البَتي املدينةِ  ما اهلل  رسوُل  حّرمَ 

 337 .........................عىل املدينة من العضد أقبلت   دافعة   كل   مَ حرّ 

 377 !.....................................هورسولُ  ما كساك اهللُ ذ البس  ُخ 

 429 !..............................وُقول بالذي كنِت تقولنی ،ِعي هذهدَ 

 517 .!ّن، أولئك إخواّن حّقاا شهدَ  وماق  ِّب ّن، ومصد  يرَ   وملِّبمؤمن   ُرب  

 373 ....بسيف لُ  بن َعوف محنالرّ وعبد بن العوام بریللزّ   ص النبي  رّخ 

 506 ون ذلكدُ  زيداا  ورأيُت ة تدمى قادمتاه، يطری يف اجلنّ  كاا ملَ  جعفراا  رأيُت 

 454 ...............................................ذاك؟ وماهلل! سبحان ا

 313 .....................................................................َسل  

 468 !...............................................أعراِّب يا شئَت  ما ل  َس 

 472 ...........................................................يِل اجلنّةَ َس 

 286 .............يكن من أهلها ن هبا مليؤمِ  ، فَمن ملشفاعتِي يوَم القيامة حقٌّ 
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 200 .............ظهر ذلك بعد وامللئكةُ  وُعمر بكر أبو :املؤمننی وصالُح 

 478 !.........................................شئَت  ما صدقَت، فاحتكم  

وطَ  ضع    491 .......................................ومر  عىل صلعة عَ  الس 

 361 .............................................................هبا ضح  

 243 ............................................هورسولِ  هللِ األرضِ  ُي عاد

 490 !........................................................ذَت معاذاا عُ 

 263 .....................................................!ألهله عرف احلق  

 229 ...................وأنا ولي هم يف الّدنيا واآلخرة ؟الَعي َلة ختافنِی عليهم

 259 !......................................................كرب   لَك  غفرَ 

 489 ...........أخَفيَت  ، وماأعلنَت  أرسرَت، وما عثامن! ما لك يا هللُفر اغَ 

 ............ 392ك عىل رب   من ذلك بشطِك  حللِت أفقد  أو مرضِت  فإن حبسِت 

 392 ........................................ما استثنيِت  ِك عىل رب   فإّن لِك 

 320 ..............................................................تصربف

، ومل هلل ا له رسوُل  َب فرض  381 ........غرُیه يرضب ألحد  غاَب بسهم 

 482 !......................اهلل أغيثوّن عبادَ  يا !اهلل أغيثوّن عبادَ  : يافليقل  

 482 !............................................هللا عبادَ  يا او: أعينُ نادِ فليُ 

 491 .........................................وثاه...!وثاه...! ثّم ياغَ فياغَ 

 151 ..........................قونرزَ تُ ون، وهبم نرَص تُ هبم و ،األبداُل فيهم 

 414 ................ينبك من الد  ين، والذي قد رك  ك يف الد  قد عرفُت بلءَ 
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 414 ..................قةالر  وا صدقَة فهاتُ  ،قيقوُت عن اليل والر  قد عفَ 

 267 ....................، فكنُت عبُده وخادُمههلل اقد كنُت مع رسول

 155 ....................................................القرآَن ثلثة   اءقرّ 

 196 ....................................................جوه  ذو وُ  القرآنُ 

 434 ..............................!الطيب أنت فبئَس  -أو اذهب  -    م  قُ 

 215 .......................................ُتفلحوا "هللال إله إالّ ا"ُقولوا: 

 177 ..................ه رمحةا وأمارتُ  ،ه نرصاا مر فتحاا، وهجرتُ عُ  كان إسلمُ 

 158 .....................أّن كّل داّبة   اهلل محل رسول تكان من دالال

 386 ..........كعَتنیرّ ال بعد العرص نفُسها تصيل  الّصديقة  املؤمننی كانت أم  

 455 ..............................أناكم عنها ني احلياُء منكم أنكان يمنعُ 

 289 .......................................يومئذ  بيِدي واملفاتيُح  الكرامةُ 

 370 !.....................كز  أحداا بعدَ يوال  ،كئزُي ياُلك وعِ  أنَت ل  كُ 

 370 .................................عنك هللُياُلك، فقد كّفر اوعِ  ل ه أنَت كُ 

 408 ..........................................كام فرضُت عليهم الوضوءَ 

 377 ...............................!؟كرَِسى يوارَ ك إذا لبسَت ِس كيف بِ 

واكِ بو ،شاءألمرُتم بتأخری العِ   411 ..............................عند كّل صلة   الس 

كِر   ال ا؛ فإّّن حّرمُت كل  ُمس  را
كِ  417 ............................تَشب ُمس 

 461 ......شاءثّم  هللُشاء ا إن"ولوا: بل قُ  "هورسولُ هلل شاء ا إن"تقولوا:  ال

 462 ...........................هوحدَ  هللُشاء ا ولوا: ماتقولوا كذلك، بل قُ  ال
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 448 ........هللُشاء اما"ولوا: ولكن قُ  "لن  وشاء فُ  هللُشاء اما"تقولوا:  ال

، وقُ  وشاءَ  هللُشاء ا تقولوا: ماال  448 ..........هوحدَ  هللُشاء اولوا: ماحممد 

 426 !...............................كنِت تقولنی وُقول ماتقول هكذا،  ال

 363 ............................................................حنَ نُ تَ ال

 333 ...............................................هورسولِ هلل  ی إاّل مِح  ال

 354 .......................................جبت  لوَ  "نعم"ال، ولو قلُت: 

 336 .......................................ر صيُدهاينف   وال ، خلهاخیتىَل  ال

 153 .............إبراهيميزال أربعون رجلا من أّمتِي قلوهُبم عىل قلبال

 331 ...................................................هاد شجرُ عَض يُ  ال

 150 ....................................................ترزق به لعّلك

واكَ   411 ........مع الوضوء، وألّخرُت صلَة العشاء لفرضُت عليهم الس 

 297 .......قلوباا ُغلفاا  ختنليُ  ؛كسل  لقد جاءكم رسول  إليكم ليس بوهن  وال

 381 ....................................هوسهمُ  بدراا  شهدَ  رجل   لك أجرُ 

 513 .........................................!غداا  طلحةُ  لك اجلنُّة عيل  يا

، وحرِمي املدينةُ   337 .......................................لكّل نبيٍّ حرم 

 228 ......................................موىل لهوىل َمن اله مَ ورسولُ  اهللُ

 178 علينا البيت حلقاا، وُطفنا به، وانتصفنا ممّن غلظَ  ملّا أسلم عمُر جلسنا حوَل 

 219 .....................ا خرج من بطنِي فنظرُت إليه، فإذا أنا به ساجداا ملّ 

 481 ا....َنسمة  هو خالُقه من ظهره كل   ه، فسقطَ ظهرَ  مسَح  آدمَ  اهللُ ملّا خلَق 
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، طوُل  رَش كتَب الع ملّا خلق اهللُ  181  ....القلم ما بنی املشق عليه بقلم نور 

 152 .................الّرمحناألرُض من أربعنی رجلا مثل خليل لن ختلوَ 

 152 .................غاثوناألرُض من ثلثنی مثل إبراهيم، هبم تُ  لن ختلوَ 

 104 ...................................................لنا رقاب األرض

، ثّم إذلوَ  "نعم"لو قلُت:   357 ............تطيعون تسمعون وال ال نجبت 

 356 ....................................عام   جبت  كل  لوَ  "نعم"لو قلُت: 

 354 ...............................تستطيعوا جبت  ومللوَ  "نعم"لو قلُت: 

 357 ...............................وملا استطعتم جبت  لوَ  "نعم"لو قلُت: 

، ولو وجبت  مل تقوموا هبالوَ  "نعم"لو قلُت:   357 ...................جبت 

 353 ...............يللث الل  إىل ثُ  العشاءَ  ألّخرُت  ،عىل أّمتي أشق   لوال أن

 356، 355 .....يل، أو نصفلث الل  ألّخرُت العشاَء إىل ثُ  ،عىل أّمتي لوال أن أشق  

 409 ...............كوا باألسحارايست ألمرُتم أن ،يعىل أّمتِ  أشق   لوال أن

 411 ...................ألمرُتم أن يصّلوها هكذا ،يعىل أّمتِ  لوال أن أشق  

 413، 412 العشاء إىل ثلث.......... رواأن يؤخ   ألمرُتم ،يعىل أّمتِ  أشق   أن لوال

 406، 405 ...............واك عند كّل صلة  بالس   مألمرُت  ،يعىل أّمتِ  أشق   أن لوال

 م بالس  ألمرُت  ،يعىل أّمتِ  لوال أن أشق  
 
 406 ......واك عند كّل صلة  بوضوء

 409 ..رُت صلة، وألّخ  واك عند كّل م بالس  ألمرُت  ،تيعىل أمّ  أشق   لوال أن

  ،يّمتِ عىل أ أشق   لوال أن
 
واك مع كّل وضوء  407 ..............ألمرُتم بالس 

واك والطِ  ،يعىل أّمتِ  أشق   لوال أن  409 .........يب عند كّل صلة  ألمرُتم بالس 
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واك عند كّل صلة   ،يعىل أّمتِ  لوال أن أشق    408 .......لفرضُت عليهم الس 

 355 .........يللث الل  اء إىل ثُ ألّخرُت صلَة العش ،عىل أّمتي يثقَل  لوال أن

 354 ..........ألّخرُت صلَة العتمة ،قيمالّس  الضعيف وسقمُ  عُف لوال َض 

رَ  ،قيملوال َضعف الضعيف وسقم الّس   412 ..ألمرُت هبذه الّصلة أن تؤخ 

 355 ...........ذي احلاجة وحاجةُ  ،قيمالّس  وسقمُ  ،الضعيف عُف لوال َض 

 146 ........................وهبائم ُرّتع   ،ّضع  رُ  ة  ي  بِ وَص  ،عَ ك  باد هلل رُ عِ اللو

 183 .....................................خلقُت الّدنيامايا حممد! لو الَك 

 503 ..هدانِ ه ويسد  قانِ عمَر بمَلَكنی يوف   هللُ، أّيد اعمرُ  ُأبَعث فيكم لُبعَث لو مل

 169 ...............ك  بحجزته أن يقع يف النّارليس منكم رجل  إالّ أنا ممِس 

 292 ................................................ألهلك؟ ما أبقيَت 

 ...................... 494 من رِّّب  ةا نّ مِ  م عيل  نی أعظَ عمتَ النّ  أدري أي  ما

 306 ....................................!يف َهواك سارعُ  يُ ك إاّل ى رب  ما أرَ 

 266 .........................................................ما أشكتَنا!

 261 ة..................................................هذه النمرق باُل  ما

 335 ...................................................ورإىل ثَ  بنی عری  ما

 491 ..........أنا وَمن معي! أهلَك  أن ،إذا شبعَت أنَت وَمن معكتبال  ما

 415 ؟.................................................تقولون يف الّزنا ما

 177 ..........................................م عمرُ منذ أسلَ  لنا أعّزةا زِ ما

 453 .................................................ثّم شئت هللُشاء اما
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ينا ظاهرين حّتی أسلم عمُر، فلاّم أسلم عمُر ظهر اإلسلمُ   177 ......ما صل 

 234 ...............................عبد املطّلب فهو لكمبنِي كان ل ولما

 368 ............................................................ك؟لَ  ما

 504 ..ورمن ذلك الرس   هللُا  خلَق إاّل  ،وراا عىل مؤمن  رُس  من مؤمن  أدخَل  ما

 486 .......................... وأنا َأوىل به يف الّدنيا واآلخرةن مؤمن  إاّل مِ  ما

 231 ..............................بكر  نفعنِي ماُل أِّبنفعنِي مال  قّط ماما

 488 .........................................................بكيك؟يُ  ما

 227 ................هورسولُ  هللُفأغناه ا ،مجيل  إالّ أّنه كان فقریاا م ابنُ نقِ يَ ما

 169  ........كم كَمَثل رجل  أوقد ناراا، فجعل اجلنادب والفراشَمَثيِل وَمَثلُ 

 335 .........................................................حرم   املدينةُ 

 335 ......................................إىل كذا حرم  ما بنی عائر   املدينةُ 

 334 ............................هاع شجرُ قطَ يُ  من كذا إىل كذا، ال حرم   املدينةُ 

 220 ....................عبوف والر  معك مفاتيُح النرّصة، قد ُألبسَت الَ 

 498 ......ك، وإذا ترّبَت رفعَ هلل مَلك  قابض  عىل ناصيتك، فإذا تواضعَت 

 296 ................................َمن استعملناه عىل عمل  فرزقناه رزقاا 

 148 ..........َمن استغفر للمؤمننی واملؤمنات كل  يوم  سبعاا وعشين مّرةا 

 515 .............هائأنا ضامن  بقضاف ،ر يوَم السبت يف طلب حاجة  بكَ  َمن

 505 القيام يومَ  ي حلَمهله مَلكاا حيمِ  هللُا ى مؤمناا من منافق  يعيبه، بعَث َمن محَ 

 368 !...........................هفحسبُ  ،عليه أو شهدَ  يمةُ له خزَ  َمن شهدَ 
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 160 ........................ه بالنّهارن وجهُ حُس  ،يله بالل  صلتُ  ن كثرت  مَ 

 484 .............................................َمن كنُت ولي ه فَعيلٌّ ولي ه

 514 ..........!ن له اجلنّةَ أضمَ  ،بنی رجَليه بنی حلَييه وما ن ل ماَمن يضمَ 

 435 .... نفَسهيرّض إاّل  هام فإّنه اله فقد رشد، وَمن يعِص ورسولَ  هللَا َمن يطعِ 

 242 ...........................................ورسولههلل  ضِ موتاُن األر

ضا غریَ لَم، ونحلُت هذا الّص املهابَة واحلِ  نحلُت هذا الكبریَ   277، 276 املحّبَة والر 

 210 ................................ُل املتوكّ  اسُمه اهلل، رسول حممد   نجده

 158، 157 ........بيتِي أمان  ألّمتي أهُل رق، وغَ النجوم أمان  ألهل األرض من ال

 157 ....................بيتِي أمان  ألّمتِي امء، وأهُل جوم أمان  ألهل الّس النّ 

 156 ...........توَعدما امءَ أتى الّس  امء، فإذا ذهبت النجومُ نة  للّس أمَ  جومُ النّ 

 413 ............من األحزاب آيةا  يف املصاحف، ففقدُت  حَف الص   نسخُت 

 379 .................................................................نعم

 468 .................................................................نعم

 288 ………………حضاح منهام إىل َض ه من غمرة جهنّ نعم، أخرجتُ 

 276 ..............نیا احلَس وأمّ  ،يبتيلمي وهَ ه حِ فقد نحلتُ  ا احلسنُ أمّ نعم، 

 331، 330 …………………………………بنی كذا إىل كذا ما ،نعم

 331 ........اهلل خیتىل خلها، فَمن فعل ذلك فعَليه لعنةُ  ال ،هي حرام   ،نعم

 272 ..................................................هذه البدعةُ  نعمِت 

 375 ....................................بهَ ذ  عن خاتم ال  النبي   نانا
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 223 األّولنی واآلخرين، ويؤتى بمنرَبين من نورهللُ ا القيامة مجعَ وإذا كان يوم

 139 .......................................................هداة  وأنا رمحة  مُ 

 397 .....................ه مخساا ه جلعلَ ائُل يف مسألتِ ی الّس لو مَض  !هللا مُ ي  أوَ 

 261 ......َخيرب شهيداا  فُقتل يومَ  "!لو أمتعتَنا بههلل ا يا رسوَل  !هللوجبت  وا

 288 .................اححَض َض  فأخرجُته إىل ،وجدُته يف غمرات  من النّار

 230  .......ليس له ،ورسولههلل اوُرب  متخّوض فيام شاءت نفُسه من مال

 361 .......................................!كبعدَ  حد  رخصَة فيها أل وال

 308 ................!القيامة وال فخر اس يومَ النّ  دُ  لسيّ إّّن  !والذي نفيس بيده

 249 ......................................ُر عليك منك عليههلل أقدَ هلل! وا

 396 ...................................................زادناولو استزدناه لَ 

 437 ..............................ولو أتاّن مسلاما لرددُت عليه أهَله وماَله

 396 ............................ها مخساا عىل مسألته جلعلَ  ائُل  الّس ولو مىَض 

 436 ..............................................ویهام فقد غَ وَمن يعِص 

 429 .................................عىل أحد  هلل ع باُيستشفَ حيك إّنه الوَ 

 494 .......................................ىى واشتفَ فَ فَش  م حّسان  جاهُ هَ 

 382 ..............................................هاكل   اّمل حرام  دايا العُ هَ 

 383 ..................................................اّمل غلول  دايا العُ هَ 

 506 .......ك منه أنقذَ إاّل  القيامة يف هول   يراك يومَ  ه الخیربّن أنّ  هذا جربيُل 

 453 ...............................................؟هبا أحداا  هل أخربَت 



 549 فهرس األحاديث واآلثار

 274 ..............................أس غرُیكم؟!عَر عىل الرّ هل أنبَت الش  

 149 ...............................هل تنرصون وترزقون إالّ بضعفائكم

 203 ........ينیلألمّ  رزاا وحِ  ونذيراا  اا ومبش   ا أرسلناك شاهداا إنّ  ا النبي  أهّی يا

 248 ........................................هجارِ  حاِر َمن يغِدر بذّمةِ يا

 204 ....................................!الفقراء كنزَ  عفاء ويالض  ا حرزَ  يا

 264 ..وإىل رسولههلل من مال صدقةا إىل ا نخلعَ أإّن من توبتِي أنهلل! ارسوليا

 362 ....نيأسعدت   لنةا كان أِّب وأخي ماتا يف اجلاهلية، وأّن فُ هلل! ارسوَل  يا

 374 ...........املسجد غرِیي وغرُیك يف هذا نَب ُي  أن حيّل ألحد  عيل! ال يا

 507 .......لدُخ يَدك يف يِدي، تدخل مِعي يوَم القيامة حيث أَ  د  عيل! مُ  يا

 511 ...ه لكأضمنُ  يدها يف مسجد الكعبة ببيت  أزِ  كَ ني دارَ تبيعُ أال !لنفُ  يا

 104 ........................................يا مالك النّاس ودّيان العرب

 317 ....................................حممد! إّّن توّجهُت بك إىل رِّب  يا

 240 .............فهداكم اهلل... ؟! الا أجدكم ضلّ ملأ األنصار!معشيا

 241 ..........أجدكم ُضلاّلا فهداكم اهلل ِّب... ؟! مل األنصار! أ عَش مَ  يا

 479 ....يثاا!صناا! وللمستجری غَ لضعيف حِ ن للفقراء كنزاا! ولموسى! كُ  يا

 338 ..سبعنی ألفاا يدخلون اجلنّةَ  ،ومن هذا احلرم من هذه البقعةِ   يبعث اهللُ 

 501 ..................................................ّور عليها املَلُك صيت

 264 .........................................من مالك لُث يز  عنك الثُ 

 151 ............................ف عن أهل األرض البلُء والغرُق يرَص 



 550 فهرس األحاديث واآلثار

  224.…؟ فيؤتى باللفاء حممد  أين أصحاُب  :القيامةينادی يومَ 

 222 ..............................ينصب ل يوَم القيامة منرب  عىل الرّصاط

 

 

 

 

 

 

     



 551 فهرس األعالم المترجمة

 

 فهرس األعالم املرتمجة

 الصفحة االسم

 246 ....إسحاق: الكويف داود سليامن بن داود األسدي: أبو إبراهيم بن أيب

 123 ................إبراهيم بن حسن بن شهاب الدين:الكوراين: الكردي

 161 إسحاق: املدين............. هري: أبوإبراهيم بن سعد بن إبراهيم: الز  

 332 إسحاق....... وف: الزهري: الفقيه: أبوبن ع  الرمحن  ن عبدإبراهيم ب

 222 اهلل الوّصايب: اليمني.................................. إبراهيم بن عبد

 40  ...................... يس: املدينإبراهيم ابن السّيد عبد القادر: الطرابل  

 392 عيافاملكارم الروياين: الّش  إبراهيم بن عيل بن احلسني: أبو إسحاق: أيب

 489 إسحاق: البرصي......... إبراهيم بن مرزوق بن دينار: األموي: أبو

 395 يمي..................................إبراهيم بن يزيد بن رشيك: الت  

 44 أبو بكر بن سامل البار: الّشافعي، فقيه، صويف..........................

 226 الدين السعادات جمد حممد: أبو األثري اجلزري: مبارك بن حممد بن ابن

ْوْجِوي ج   50 أمحد أرشف ابن املحبوب الرّباين الرشيف عيل حسني: األرشيف: الك 

 512 القزويني :الشافعي :الطالقاين :أبو اخلري :أمحد بن إسامعيل بن يوسف

 146 يهقي: أبو بكر: الّشافعي الفقيه.اهلل: الب   أمحد بن احلسني بن عيل بن عبد

 267 اس بن الفضل: البغدادي...أمحد الدهقان: محزة بن حممد بن العبّ  أبو

يني د   خأمحد ز  ث مّكي مؤرِّ  30  ............................ حالن فقيه حمدِّ



 552 فهرس األعالم المترجمة       

 99 ثويل اهلل: اهلندي: الدهلوي: املحدِّ  حيم العمري: شاهْ الرّ  أمحد بن عبد

يم: األصبهاين: احلافظ............. اهلل بن أمحد: أبو أمحد بن عبد  153 ..نع 

 275 ي..........ب  اس: الط  العبّ  الدين: أبو اهلل بن حممد: حمّب  أمحد بن عبد

 43  .................... ردادأمحد بن عبد اهلل بن حممد صالح بن سليامن: مِ 

 46 اهلل نارضين املّكي الّشافعي.............................. أمحد بن عبد

 161 خلطيب البغدادي.....أمحد بن عيل بن ثابت بن أمحد احلافظ: أبو بكر: ا

 236 أمحد بن عيل: ابن حجر: احلافظ أبو الفضل: شهاب الّدين: الع سقالين.

 157 أمحد بن عيل بن املثنى بن حييى: املوِصيل: احلافظ: أبو يعىل.............

 87  ..................................... أمحد بن عيل: اهلندي: الراْمفوري

 138 ناارّي: املالكّي العّباس: األ الدين: أبو أمحد بن عمر املريّس: شهاب

 247 بكر.............. يباين: احلافظ: أبوعاصم: الش   مرو بن أيبأمحد بن ع  

 171 بكر............... ار: احلافظ: أبواخلالق: البزّ  مرو بن عبدأمحد بن ع  

 392 ...........سليامن: اخلّطايب: البستي.... أمحد بن حممد بن إبراهيم: أبو

لفي: أبوأمحد بن حمم  164 الدين: األصبهاين...  طاهر: صدر د بن أمحد: السِّ

 46  ................... أمحد بن حممد بن أمحد بن عبده احلرضاوي الشافعي

 482 ث....ي: املحدِّ نّ بكر الدينوري: ابن الس   أمحد بن حممد بن إسحاق: أبو

 207 أمحد بن حمّمد بن أيب بكر: القسطالين: شهاب الّدين: أبو العّباس......

 245 جعفر الطحاوي: الفقيه احلنفي أمحد بن حممد بن سالمة: األ زدي: أبو

 222 رطبي................ عمر الق   ه بن حبيب: أبوربّ  أمحد بن حممد بن عبد



 553 فهرس األعالم المترجمة

 197 فاجي: احلنفي....الدين: اخل   أمحد بن حممد بن عمر: املرصي: شهاب

 218 هليتمي شهاب الّدين. أمحد بن حممد بن حممد بن عيل: ابن حجر املّكي: ا

 167 وي: البغدادي...جعفر: البغ   : أبومحن األصمّ الرّ  أمحد بن منيع بن عبد

 171 بكر: األصفهاين...................... يه: أبوردو  أمحد بن موسى بن م  

ويأمحد الن   ْهر  ن بن آل الّرسول: املار  س   30  .. وري: أبو احلسني بن ظهور ح 

 489 بكر: الباهيل: البرصي...................... لساّمن: أبوأزهر بن سعد ا

 294 أسامة بن زيد بن حارثة بن رشاحيل: أبو حممد........................

 275 يه: املروزي..و  اهْ إسحاق بن إبراهيم بن خمّلد: أبو يعقوب: احلنظيل: ابن ر  

 376 رية: السبيعي.....شع اهلل بن عبيد: ابن أيب مرو بن عبدإسحاق: ع   أبو

 267 حذيفة: اهلاشمي موالهم: البخاري.... إسحاق بن برش بن حممد: أبو

 177 املطلبي..... عبد ابن إسحاق: حممد بن إسحاق بن يسار بن جبار: أبو

 39  ............................... مة أمحد بن أسعد الدّهانأسعد بن العاّل 

 493 .........أسلم موىل عمر بن اخلطاب.................................

 ................................. 276اهلل  رافع: موىل رسول أسلم أبو

 391 بكر الاديق: القرشية: التيمية......................... أسامء بنت أيب

 364 أسامء بنت عميس بن معد بن احلارث................................

 363 .......................................أسامء بنت يزيد: األناارية....

 292 أسامء بنت يزيد بن السكن: األناارية................................

 37  ........................... إسامعيل بن خليل: أمني مكتبة احلرم املّكي



 554 فهرس األعالم المترجمة       

 303 عثامن: الاابوين...... ث: أبومحن بن أمحد: املحدِّ الرّ  إسامعيل بن عبد

 99 حيم العمري الدهلوي......ابن ويل بن عبد الرّ  إسامعيل بن عبد الغني

فرياء: األسدي: أبو عبد امللك بن أيب إسامعيل بن عبد  291 امللك املّكي الا 

 140 امد الّدين: أبو الفداء..........مشقي: عِ إسامعيل بن عمر: ابن كثري الدِّ 

 263 .........بادة بن النزال................األسود بن رسيع بن محري بن ع  

 236 في...........................................األسود بن مسعود: الثق  

 259، 258 حييى.... أ سيد بن حضري بن سامك: األنااري: األويس: األشهيل: أبو

 244 اهلل بن األعور................................... األعشى املازين: عبد

ِوي: أحد األفالل املشهورينآل الّرسول بن آل الب ْهر   28 .....كات: املار 

ي  بن عْجالن بن احلارث: الّسهمي............. د   408 أبو أمامة الباهيل: ص 

 ................................ 277اهلل  أيمن: بركة: موالة رسول أمّ 

 361 ........أّم عطية األناارية: نسيبة بنت احلارث.......................

 50  . مة مجال الّدين بن الفالل موالنا خدا بخشبن احلكيم العاّل  أجمد عيل

 37  ........................... إسامعيل بن خليلي: أمني مكتبة احلرم املكّ 

 ............ 146بن لمضم: خادم رسول اهلل أنس بن مالك بن النرض 

 258 .....مة: املدين...........سل   مي: أبومة بن األكوع األسل  إياس بن سل  

 337 وب األنااري: خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة: اخلزرجي.....أيّ  أبو

 298 خالد: السحويل: الكالعي.......... بحري بن سعد مِحيص: حافظ: أبو

 360 عمرو........... براء بن عازب بن احلارث: األنااري: األويس: أبو



 555 فهرس األعالم المترجمة

 360 بيد بن كالب: البلوي...نيار: هانئ بن نيار بن عمرو بن عبن بردة  أبو

 ................................ 277اهلل  أيمن: موالة رسول بركة: أمّ 

 52 مة حممد عبد الّسالم القادريلباقي بن العاّل ب رهان احلّق اجل ب ْلفوري: حممد عبد ا

 155 اهلل..... اهلل بن احلارث: األسلمي: أبو عبد بريدة بن احلايب بن عبد

 171 بكر............... اخلالق: احلافظ: أبو ار: أمحد بن عمرو بن عبدبزّ ال

 267 القاسم: البغدادي اهلل بن برشان: أبو امللك بن حممد بن عبد ابن برشان: عبد

 513 برش األسلمي..................................... بشري بن معبد: أبو

 148 ................حممد فراء: أبووي: احلسني بن مسعود بن حممد: الالبغ  

 173 بنت منيع.. القاسم: ابن العزيز: أبو اهلل بن حممد بن عبد وي: عبدالبغ  

 391 اهلل بن الزبري بن العوام: األسدي..................... بكر بن عبد أبو

 165 في...........................ب كرة: نفيع بن احلارث بن كلدة: الثق   أبو

ي.. ِ  297 بقية بن الوليد ابن صائد بن كعب: حمدث مِحص: أبو حمّمد: احِلْمري 

يِل   32  البِهاري: ظفر الّدين ابن امللك املنيش حمّمد عبد الرّزاق بن كرامْت ع 

 452 امللك: البرصي. عاوية بن حيدة: القشريي: أبو عبدهبز بن حكيم بن م  

 315 اهلل........ عبد الدين: أبو البوصريي: حممد بن سعيد بن محاد: رشف

 197 سعيد: القايض الدين: أبو اهلل بن عمر بن حممد: نارص البيضاوي: عبد

 146 اهلل: أبو بكر: الّشافعي الفقيه. البيهقي: أمحد بن احلسني بن عيل بن عبد

 161 القاسم: الرازي........ اهلل: البجيل: احلافظ: أبو متام بن حممد بن عبد

 252 رقية................. بن أوس بن خارجة بن سود بن خزيمة: أبو متيم



 556 فهرس األعالم المترجمة       

 308 حممد: البرصي............................ ناين: أبوثابت بن أسلم: الب  

 116 ث... مة: املحدِّ بتي: اإلمام: العامل الكبري: العاّل  اهلل: العثامين: الباين ثناء

 175 اهلل.............. بجدد: أبو عبد : ثوبان بنوبان موىل رسول اهلل ث  

 277 ندب: العامري: السوائي...............نادة بن ج  رة بن ج  م  جابر بن س  

 158 اهلل.............. مرو بن حرام بن كعب: أبو عبداهلل بن ع   جابر بن عبد

 281 وفيل: أبو حممد............م بن عدي بن نوفل: القريش: الن  طعِ ري بن م  جب  

 297 الرمحن........... مي: أبو عبدرض  جبري بن نفري بن مالك بن عامر: احل  

 232 ي..ب  ابن جرير: حمّمد بن جرير بن يزيد بن خالد بن كثري: أبو جعفر: الط  

 228 ار.................طالب: القريش: اهلاشمي: جعفر الطيّ  جعفر بن أيب

 245 سالمة: األ زدي: الفقيه احلنفي جعفر الطحاوي: أمحد بن حممد بن أبو

 505 ادق.اهلل احلسني: اإلمام: الّا  هيد أيب عبدالّش  جعفر بن حممد ابن عيل ابن

 266 ونوي: موالنا..ين البكري: الق  الدّ  ومي: حممد بن هباءين الر  الدّ  جالل

 212 الّرمحن بن كامل الدين......................... اجلالل السيوطي: عبد

 42 .........................مجال بن حممد األمري ابن املفتي حسني املالكي

 399 يلعي: الفقيه احلنفي............اهلل: الز   ين بن يوسف بن عبدالدّ  مجال

ل الل يل: حسني بن صالح بن سامل: الشافعي املّكي: اخلطيب  31  ........ مج 

ج: احلنبيل............ محن بن أيب احلسن: أبوالرّ  وزي: عبدابن اجل    178 الفر 

هيش بن أويس: النخعي  419 ...........................................ج 

ث أبو  177 حاتم الّرازي: حممد بن إدريس بن املنذر: احلنظيل: الفقيه: املحدِّ



 557 فهرس األعالم المترجمة

 181 حممد الرازي: احلنظيل....... محن بن حممد: أبوالرّ  حاتم: عبد أيب ابن

 329 تادة ق   بن ربعي بن بلدمة بن خناس: األنااري: اخلزرجي: أبو احلارث

 248 حارثة بن مّرة: الغطفاين: الذبياين: املري..... احلارث بن عوف بن أيب

 149 أسامة: التميمي: البغدادي: احلافظ........... احلارث بن حممد بن أيب

 150 اهلل: النيسابوري داهلل بن حممد بن محدويه: أبو عب احلاكم: حممد بن عبد

 153 عاذ بن سعيد: أبو حاتم الب ستي.ابن ِحّبان: حممد بن ِحّبان بن أمحد بن م  

 383 مرو بن عطية: األنااري: اخلزرجي: املازين......ّبان بن منقذ بن ع  حِ 

ْيْلوية اإلسالم: حجّ   48 حممد حامد رلا ابن الشيخ اإلمام أمحد رلا: الب  

س  236 قالين: أمحد بن عيل: احلافظ أبو الفضل: شهاب الّدين..ابن حجر الع 

 218 ابن حجر املّكي: أمحد بن حممد بن حممد بن عيل: اهليتمي: شهاب الّدين

 500 اري.........................فّ رسحية الغِ  يد بن خالد: أبوحذيفة بن أس  

 372 .......حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس: القريش: العبشمي أبو

 282 اهلل: العبيس................................ حذيفة بن اليامن: أبو عبد

 398 حممد. ابن حزم الظاهري: عيل بن أمحد بن سعيد: األموي: األندليس: أبو

 156 احلسن بن أيب احلسن يسار: احلسن البرصي: أبو سعيد: التابعي: الزاهد..

سن رلا خانْ   49  ...................... لإلمام أمحد رلاشقيق صغري  ،ح 

 171 العباس النسوي: احلافظ..... سن بن سفيان بن عامر: الشيباين: أبواحل

يمي: أبو البقاء: احلنفي، املّكي............................  43 حسن العج 

 43 يمي: املّكي، احلنفي......................حسن بن عبد الّرمحن: العج  



 558 فهرس األعالم المترجمة       

 277 غويأمحد: البغدادي: الل   سعيد: العسكري: أبواهلل بن  احلسن بن عبد

 439 .....................................سن بن عيل احلرمازي أبو عيلاحل

 218 غي.......داب  افعي: امل  حسن بن عيل بن أمحد: املنطاوي: األزهري: الّش 

 175 ..: املجتبى................احلسن بن عيل بن أيب طالب بن عبد املطلب

 463 مشقي: احلافظ...............يبي: الدِّ اهلل: الطِ  احلسن بن حممد بن عبد

 159 ث.........احلسن املوصيل: عيل بن حرب بن حممد: الطائي: املحدِّ  أبو

 267 وي: البغدادي...اهلل: األم   احلسني بن برشان: عيل بن حممد بن عبد أبو

 46  .......................................... حسني مجال بن عبد الّرحيم

ل الل يل: الشافعي املّكي: اخلطيبحس  31  ........ ني بن صالح بن سامل: مج 

يني د    38  .................... حالن: الشافعي املّكيحسني بن صدقة بن ز 

وي: أمحد الن   ْهر  ن بن آل الّرسول: املار  س   30  .. وريأبو احلسني بن ظهور ح 

 40  . أبو حسني: ابن عبد الّرمحن بن حمجوب: حممد املرزوقي: احلنفي املّكي

 35  ....................... يس: املدينسني ابن السّيد عبد القادر: الطرابل  ح

 148 ................ويحممد: البغ   احلسني بن مسعود بن حممد: الفراء: أبو

 214 املكاِرم: الّشافعي..... الّدين: أبو احلفني: حممد بن سامل بن أمحد: نجم

 139 ......... احلكيم الرتمذي: حممد بن عيل بن احلسن بن بشري: املؤذِّن....

 452 مة: موىل متيم................سل   محاد بن سلمة بن دينار: البرصي: أبو

 267 أمحد: البغدادي... محزة بن حممد بن العباس بن الفضل: الدهقان: أبو

 179 اهلل بن سالم................................. محزة بن يوسف بن عبد
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 383 مرو بن سعد....................ن بن ع  محالرّ  محيد الساعدي: عبد أبو

 383 بكر القريش... اهلل بن أسامة: أبو اهلل بن الزبري بن عبيد احلميدي: عبد

 297 حيوة بن رشيح بن صفوان: التجيبي: أبو زرعة: املرصي: الفقيه الزاهد

 337 أيوب األنااري: اخلزرجي..... خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة: أبو

ريب: الكالعي: أبو عبد لد بن معدان بن أيبخا  298 امي: احلميص.اهلل: الّش  ك 

 172 اهلل.......... عبد خباب بن األرت بن جندلة بن سعد بن خزيمة: أبو

 159 بكر السامري........ اخلرائطي: حممد بن جعفر بن حممد بن سهل: أبو

ر    112 .....................ْم عيل: البلهوري............................خ 

يمة بن ثابت بن الفاكه: األنااري: أبو عاّمرة: ذو الشهادتني......  367 خز 

 392 سليامن: البستي.... اخلّطايب: أمحد وقيل: محد بن حممد بن إبراهيم: أبو

 161 اخلطيب: أمحد بن عيل بن ثابت بن أمحد احلافظ: أبو بكر البغدادي.....

 154 حممد: املالكي الدين: أبو الدين حممد: جالل هلل بن نجما اخلالل: عبد

 362 ولة بنت حكيم: األناارية.........................................خ  

 171 ث الشام........احلسن: حمدِّ  خيثمة بن سليامن بن حيدرة: القريش أبو

 210 ء.........الدردا الدرداء: زوج أيب مي: أمّ حدرد: األسل   خرية بنت أيب

 162 طني: عيل بن عمر بن أمحد: البغدادي: احلافظ: أبو احلسن......الدارق  

 246 إسحاق: الكويف داود: إبراهيم بن سليامن بن داود األسدي: أبو ابن أيب

 174 داود الطياليس: سليامن بن داود بن اجلارود: احلافظ: البرصي.... أبو

 148 زرجي...................األنااري: اخل  الدرداء: عويمر بن عامر:  أبو
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 210 الدرداء......... حدرد: األسلمي: زوج أيب الدرداء: خرية بنت أيب أمّ 

 398 الدين.. ابن دقيق العيد: حممد بن عيل بن وهب بن مطيع: املنفلوطي: تقي

 162 بكر: البغدادي: الزاهد اهلل بن حممد بن عبيد: أبو الدنيا: عبد ابن أيب

هلوي:  29 عبد العزيز ابن الشيخ ويل اهلل أمحد بن عبد الرحيم.......... الدِّ

يلمي: ِشهردار بن شريو    239 يه: احلافظ أبو نرص.يه بن ِشهْردار بن برشو  الد 

يلمي: شريو   داين.........يه بن ِشهْرداْر بن برشو  الد   155 يه: أبو شجاع اهل م 

 197 الّدين: الّشافعي: الفقيه....... سني: فخرالرازي: حممد بن عمر بن احل

 328 خديج اهلل: أبو رافع بن خديج بن رافع بن عدي: األنااري: أبو عبد

 181 زوينيالقاسم: الق   الكريم: أبو الكريم بن حممد بن عبد الرافعي: عبد

 32  ........................................ الّرامفوري: عبد العيل احلنفي

 275 : أبو يعقوب: احلنظيل: املروزي..يه: إسحاق بن إبراهيم بن خمّلدو  ابن راهْ 

 417 رباح بن زيد: القريش...............................................

 450 مريم: الكويف..... ربعي بن حراش بن جحش بن عمرو: العبيس: أبو

 426 عفراء: األناارية.............................. ذ ابنالربيع بنت معوّ 

ر: أبوربيعة بن ك  313 فراس: األسلمي.............. عب بن مالك بن يعم 

 376 راساين...روي: اخل  اهلل بن واقد بن احلارث: احلنفي: اهل   رجاء: عبد أبو

 45 رمحة اهلل بن خليل اهلل بن نجيب اهلل: العثامين: الكريانوي.................

اْه بن سعادْت يا ْيلويرلا عيل بن كاظم عيل بن أعظم ش   24 ..ْر: األفغاين: الب  

 265 .بابة.......................................ل   املنذر: أبو رفاعة بن عبد
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ْيْلِوي اْه: الب    21 رئيس املتكلمني: نقي عيل بن رلا عيل بن كاظم عيل بن أعظم ش 

 392 املكارم الشافعي الروياين: إبراهيم بن عيل بن احلسني: أبو إسحاق: أيب

 329 بكر............................ الروياين: حممد بن هرون: احلافظ: أبو

 248 اهلل: األسدي: املدين: قايض مّكة............... الزبري بن بّكار بن عبد

 175 اهلل........... عبد يلد: القريش: األسدي: أبوالزبري بن العوام بن خو  

 390 لم بن تدرس األسدي: موالهم.........أبو الزبري املّكي: حمّمد بن مس

 204 اهلل: املالكي الزرقاين: حممد بن عبد الباقي بن يوسف بن أمحد: أبو عبد

 217 القاسم........... اهلل: أبو خمرشي: حممود بن عمر بن حممد: جارالز  

هري: حممد بن مسلم بن عبيد  168 اهلل بن شهاب: الفقيه.... اهلل بن عبد الز 

ْد: أبو هري بن رص   : السعدي........................ ز  ْد: اجل شمي   233 رص  

 235 زياد بن طارق.......................................................

 287 عمر. زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعامن: األنااري: اخلزرجي: أبو

 179 ملدين: الفقيه: موىل عمر..........: اعبد اهلل زيد بن أسلم العدوي: أبو

 331 سعيد.......... زيد بن ثابت بن الضّحاك: األنااري: اخلزرجي: أبو

 294 زيد بن حارثة بن رشاحيل بن كعب بن عبد العّزى بن امرئ القيس...

 410 الرمحن................................. هني: أبو عبدزيد بن خالد اجل  

 193 الرمحن بن زيد بن أسلم: العمري....................... بدابن زيد: ع

 399 اهلل: الفقيه احلنفي............ الدين بن يوسف بن عبد يلعي: مجالالز  

 ... 371اهلل  األسد: القرشية: ربيبة رسول سلمة بن عبد زينب بنت أيب
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 512  املدين......اهلل اهلل بن عمر بن اخلطاب: العدوي: أبو عبد سامل بن عبد

 371 حذيفة.................. سامل بن عبيد بن ربيعة: أبو عبد اهلل: موىل أيب

يدر   ميسامل بن ع  ل وي احل رض   44  ............................ وس البار الع 

بكي: عيل بن عبد  130 احلسن.... الّدين أبو الكايف بن عيل: احلافظ تقي الس 

م بن مالك: الكناين ْعش   377 سفيان..... : املدجلي: أبورساقة بن مالك بن ج 

 171 الواقدي........ اهلل: كاتب نيع: أبو عبدسعد: حممد بن سعد بن م   ابن

 149 وقاص............................. سعد بن مالك: وهو سعد بن أيب

 391 ...............................عدى بنت عوف بن خارجة بن سنانس  

 223 عثامن حممد: النيسابوري اخلركويش...... بن أيبامللك  سعيد: عبد أبو

 247 عيل: البغدادي.............. سعيد بن عثامن بن سعيد بن السكن: أبو

 396 سعيد بن مرسوق: الثوري: الكويف...................................

زن بن أيب  269 وهب: القريش: املخزومي........... سعيد بن املسّيب بن ح 

 365 عثامن: املروزي: اخلراساين............ سعيد بن مناور بن شعبة: أبو

 396 اهلل: الكويف............ سفيان بن سعيد بن مرسوق: الثوري: أبو عبد

 450، 449 سفيان بن عي ينة بن أيب عمران: ميمون اهلاليل: أبو حممد الكويف........

 247 عيل: البغدادي.. السكن: أبو ابن السكن: سعيد بن عثامن بن سعيد بن

لفي: أمحد بن حممد بن أمحد: أبو  164 الدين: األصبهاين... طاهر: صدر السِّ

 290 األسد هالل بن عبد اهلل: القريش: املخزومي........ أبو سلمة بن عبد

 496 الرمحن بن عوف بن عبد عوف: الزهري: املدين..... سلمة بن عبد أبو
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 290 أميّة بن املغرية: القرشّية: املخزومّية: أّم املؤمنني...... سلمة بنت أيب أمّ 

 157 إياس.......................................... مة بن األكوع: أبوسل  

 147 اين........ب  سليامن بن أمحد بن أّيوب الّشامي احلافظ: أبو القاسم: الط  

 174 داود: البرصي.... فظ: أبوسليامن بن داود بن اجلارود: الطياليس: احلا

ّرة..........................م  س   ندب بن هالل بن حريج بن م   169 رة بن ج 

 482 ....ثبكر الدينوري: املحدِّ  ي: أمحد بن حممد بن إسحاق: أبونّ ابن الس  

 336 سعد................ سهل بن حنيف بن واهب: أنااري: أويس: أبو

 514 بن خالد األنااري الساعدي: أبو العباس.... سهل بن سعد بن مالك

ي: الاويف: الزاهد..... اهلل ابن يونس: أبو سهل بن عبد  207 حممد: الت سرت 

 371 حذيفة بن عتبة........ سهلة بنت سهيل بن عمرو: القرشية: امرأة أيب

 414 سيف بن عمر: األسدي: التميمي: البغدادي.........................

 174 بكر: املستظهري: الشافعي... الشايش: حممد بن أمحد بن احلسني: أبو

 81  .............. شاعر املرشق: حممد إقبال ابن الشيخ نور حممد: الدكتور

 99 ثحيم العمري: اهلندي: الدهلوي: املحدِّ الّر  ويل اهلل: أمحد بن عبد شاهْ 

 293 ....ابن شاهني: عمر بن أمحد بن عثامن: البغدادي: احلافظ: أبو حفص

 394 يعىل.... شداد بن أوس بن ثابت بن املنذر: األنااري: اخلزرجي: أبو

 331 سعد: اخلطمي: املدين......................... رشحبيل بن سعد: أبو

 334، 333 ...............................: العدويعبيرشيح: اخلزاعي: الك   أبو

 311 احلسن الّدين: أبو خمي: نورل  الشطنويف: عيل بن يوسف بن جرير: ال
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 376 اج بن الورد العتكي األزدي: أبو بسطام الواسطي......شعبة بن احلجّ 

 350 ث.............الوّهاب بن أمحد بن عيل : الفقيه: املحدِّ  عراين: عبدالش  

 118 الشيخ هباء الدين حممد بن حممد نقشبند...............................

 301 اهلل بن عمرو بن العاص: احلجازي: السهمي. ب بن حممد بن عبدشعي

 168 اهلل: الزهري: الفقيه ............. شهاب: حممد بن مسلم بن عبيد ابن

 197 فاجي: أمحد بن حمّمد بن عمر املرصي القايض........ين اخل  شهاب الدّ 

 239 يلمي.أبو نرص: الد  يه: احلافظ يه بن ِشهْرداْر بن برشو  ِشهْرداْر بن شريو  

 167 بكر.......... شيبة: احلافظ: أبو اهلل بن حممد بن أيب يبة: عبدش   ابن أيب

 417 ان: عبد اهلل بن حممد بن جعفر بن ِحّبان: األصبهاين.. بّ أبو الشيخ ابن حِ 

داين..........يه بن ِشهْرداْر بن برشو  شريو   يلمي أبو شجاع اهل م   155 يه: الد 

 303 عثامن...... ث: أبومحن بن أمحد: املحدِّ الرّ  ابوين: إسامعيل بن عبدلّا ا

 36 صالح بن صّديق بن عبد الّرمحن كامل احلنفي.........................

 49  ........................ رادآباديصدر األفالل: حممد نِعيم الّدين: امل  

 245 ...صدقة بن طيسلة..................................................

ي  بن عْجالن بن احلارث: أبو أمامة الباهيل الّسهمي.............. د   408 ص 

ن وجي  270 صديق حسن بن أوالد حسن بن أوالد عيل احلسيني: البخاري: الق 

 333 يثي............صعب بن جثامة: يزيد بن قيس بن ربيعة: الكناين: الل  

 353 ..................................يبة بن عثامن: العبدريةصفية بنت ش  

 178 ..حييى صهيب بن سنان بن مالك بن عبد عمرو: الربعي: النمري: أبو
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 390 املطلب: القرشية: اهلاشمية................. لباعة بنت الزبري بن عبد

 47  ............................................... لياء الّدين أمحد املدين

 213 اهلل احلافظ أبو عبدالواحد بن أمحد:  ين املقديس: حممد بن عبدلياء الدّ 

 176 طالب العشاري: حممد بن عيل بن الفتح: الشيخ اجلليل: احلريب.... أبو

 123  .......بن حسن: الكردي: الكوراين حممد بن إبراهيم :املدين أبو طاهر

 243 طاؤس بن كيسان اليامين: أبو عبد الرمحن: احلمريي: اجلندي..........

اين: سليامن ب  147 ن أمحد بن أّيوب الّشامي: احلافظ: أبو القاسم.......الط ب 

ي: حمّمد بن جرير بن يزيد بن خالد بن كثري: أبو جعفر..........  232 الط ب 

 283 اهلل بن عمري: الكناين: الليثي....... الطفيل: عامر بن واثلة بن عبد أبو

رث ومة: األ طفيل بن عبد  452 زدي.........اهلل بن احلارث بن سخبة بن ج 

 506 حممد القريش: التيمي.. اهلل بن عثامن بن عمرو: أبو طلحة بن عبيد

مشقي: احلافظ............... الطِيبي: احلسن بن حممد بن عبد  463 اهلل: الدِّ

يِل: البِهاري...  33 ظفر الّدين القادري ابن امللك املنيش حمّمد عبد الرّزاق بن كرامْت ع 

 41  ............................................... ني املالكيعابد بن حس

يباين: احلافظ: أبو ابن أيب عاصم: أمحد بن عمرو بن أيب  247 بكر.. عاصم: الش 

 330 الرمحن: األحول.......... عاصم بن سليامن: حمّدث البرصة: أبو عبد

 257 عامر بن سنان: األكوع..............................................

 236 عمرو: اهلمداين: الشعبي.. ذي كبار: أبو يل بن عبد بنبعامر بن رشاح

 283 الطفيل....... اهلل بن عمري: الكناين: الليثي: أبو عامر بن واثلة بن عبد



 566 فهرس األعالم المترجمة       

 150 الوليد......... عبادة بن الاامت بن قيس: األنااري: اخلزرجي: أبو

ِِص أ "بِييِلْ بِيتِْي "عبد األحد  ثني السيّد و  ِِت..ابن الشيخ أستاذ املحدِّ ور   53 محد الس 

 138 حممد : أبوالقرصياجلليل: األنااري: اجلليل بن موسى بن عبد عبد

ث... احلّق بن سيف الّدين بن سعد عبد  102 اهلل: الّدهلوي: احلنفي: املحدِّ

 491 القاسم: الفقيه: املالكي..... الرمحن بن أعني: أبو احلكم: عبد ابن عبد

 164 حممد...................................... وعبد بن مح يد: احلافظ: أب

 92 عبد احلميد بن حممد العّطار..........................................

خ هندي...  82 عبد احلي بن فخر الّدين بن عبد العيل احلسني، باحث مؤرِّ

 35 اإلدرييس.عبد احلي الكِتّاين: حممد عبد احلي بن عبد الكبري ابن حممد احلسني: 

رطبي.. رّبه بن حبيب: أبو ابن عبد رّبه: أمحد بن حممد بن عبد  222 عمر الق 

 34  .... عبد الّرمحن بن العاّلمة أمحد دّهان بن أسعد بن أمحد ، احلنفي املّكي

 387 جبي........... الرمحن بن أزهر بن عوف: القريش: الزهري: أبو عبد

ج: ابن اجلوزي: احلنبيل............ عبد  178 الرمحن بن أيب احلسن: أبو الفر 

 491 القاسم: الفقيه: املالكي..... احلكم: أبو الرمحن بن أعني: ابن عبد عبد

يمي: املّكي...  43 عبد الّرمحن بن حسن بن حممد بن عيل: أبو األرسار: العج 

مري....... عبد  193 ........................الرمحن بن زيد بن أسلم: الع 

 195 الرمحن بن سابط: اجلمحي: املكي: تابعي....................... عبد

 31  ..................... اهلل رساج احلنفي املّكي املفتي عبد الّرمحن بن عبد

 454 اهلل بن عتبة: الكويف: املسعودي................... الّرمحن بن عبد عبد
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 496 اهلل........ كر الّاديق: القريش: أبو عبدب اهلل أيب الرمحن بن عبد عبد

 376 اهلل بن يزيد العدوي: موىل آل عمر: املقرئ...... الرمحن: عبد أبو عبد

مرو بن سعد: أبو عبد  383 مح يد الساعدي.................... الرمحن بن ع 

مرو بن أيب  420 عمرو: األوزاعي............. عمرو: أبو عبد الّرمحن بن ع 

وف: القريش عبد وف بن عبد ع   332 حممد.... : الزهري: أبوالرمحن بن ع 

 212 الرمحن بن كامل الدين: اجلالل السيوطي......................... عبد

 181 حاتم: احل نظيل....... أيب حممد الرازي: ابن الرمحن بن حممد: أبو عبد

يرسة: احل رضمي: أبو عبد  298 احلميص................سل مة:  الرمحن بن م 

نعاين............ عبد ي: أبو بكر: الا  ام بن نافع: احل مري   250 الرّزاق بن ُه 

 228 الرؤف بن تاج العارفني: امل ناوي: زين الدين: الفقيه الّشافعي..... عبد

 53  ........................................... عبد الّرشيد: العظيم آبادي

 45 م حسني ياْر بن أمحد ياْر.عبد الستّار بن عبد الوّهاب بن خدا ياْر بن عظي

 140 الاباغ: الشافعي... نرص: ابن الواحد: أبو السّيد بن حممد بن عبد عبد

 396 اهلل اجلديل: الكويف............................. عبد بن عبد: أبو عبد

 29 الّرحيم: الّدهلوي: احلنفي. العزيز ابن الشيخ ويل اهلل أمحد بن عبد عبد

 254 يم بن عبد القوي احلافظ: زكي الدين: أبو حمّمد: املنذري....العظ عبد

 32  ........................................ عبد العيل احلنفي: الّراْمفوري

اْه حممد عبد احلكيم الاّديقي  51  ............ عبد العليم الاّديقي ابن الش 

 100 القادر بن موسى: حميي الدين: أبو حممد: الكيالين: البغدادي: احلنبيل عبد
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 36  .......... ن عبد الكبري احلسني اإلدرييس الكتّاينعبد الكبري بن حممد ب

 42  .............. اهلل بن حممد، ابن ِمرداد اهلل بن أمحد أيب اخلري بن عبد عبد

يبايب البغدادي اهلل بن أمحد بن حممد بن حنبل: اإلمام: أبو عبد  148 الرمحن: الش 

فيف الدين: أبو السعادات...... عبد  311 اهلل بن أسعد بن عيل: اليافعي: ع 

 244 اهلل بن األعور: األعشى املازين................................... عبد

 396 اهلل اجلديل: عبد بن عبد: الكويف............................. أبو عبد

ييل........................ عبد  166 اهلل بن جراد بن املنتفق: العامري: العق 

 228 طالب: القريش: اهلاشمي..... ن أيباجلناحني ب اهلل بن جعفر ذي عبد

يدي... اهلل بن أسامة: أبو اهلل بن الزبري بن عبيد عبد  383 بكر القريش: احلم 

 241 حممد... اهلل بن زيد بن عاصم: األنااري: اخل زرجي: املازين: أبو عبد

 178 اهلل بن سالم بن احلارث: اإلرسائييل: األنااري................. عبد

 255 اهلل بن سالمة بن عمري: األسلمي................................ بدع

يني د حالن عبد  38  ................................... اهلل بن صدقة بن ز 

 31  .......................... اهلل بن عبد الّرمحن رساج: مفتي احلنفية عبد

 164 اهلل بن حمّمد: أبو أمحد: اجل رجاين............ اهلل بن عدي بن عبد عبد

 197 سعيد: القايض: البيضاوي  الدين: أبو نارص اهلل بن عمر بن حممد: عبد

 301 اهلل بن عمرو بن العاص: القريش: السهمي: أبو حممد............ عبد

 489 عون: البرصي...................... أرطبان: أبو اهلل بن عون ابن عبد

ردي................................. عبد  38 اهلل فريد بن عبد القادر: الك 



 569 فهرس األعالم المترجمة

 156 موسى األشعري............ اهلل بن قيس بن سليم بن حضار: أبو عبد

 419 الرمحن: املروزي............... اهلل بن املبارك بن والح: أبو عبد عبد

 417 عبد اهلل بن حممد بن جعفر بن ِحّبان: األصبهاين: أبو الشيخ ابن حبان.. 

يبة: احلافظ: عبد  167 شيبة.......... بكر: ابن أيب أبو اهلل بن حممد بن أيب ش 

وي: ابن العزيز: أبو اهلل بن حممد بن عبد عبد نيع.. القاسم: البغ   173 بنت م 

 162 بكر: البغدادي: الزاهد  الّدنيا: أبو اهلل بن حممد بن عبيد: ابن أيب عبد

 154 حممد: املالكي: اخلالل الدين: أبو الدين حممد: جالل اهلل بن نجم عبد

 193 يسار: املكي: موىل األخنس بن رشيق...... نجيح: أبو اهلل بن أيب عبد

 376 رجاء: اهل روي: اخل راساين... اهلل بن واقد بن احلارث: احلنفي: أبو عبد

 376 الرمحن: املقرئ...... اهلل بن يزيد العدوي: موىل آل عمر: أبو عبد عبد

 453 ..............................اهلل بن يسار: اجل هني: الكويف..... عبد

زويني الكريم: أبو الكريم بن حممد بن عبد عبد  181 القاسم: الرافعي: الق 

 223 سعيد: اخلركويش...... عثامن حممد: النيسابوري أبو امللك بن أيب عبد

يد: القريش: أبوك بن عم  امللِ  عبد مرو: الكويف: القبطي.... ري بن سو   450 ع 

 267 القاسم: البغدادي...... اهلل بن برشان: أبو لك بن حممد بن عبدامل عبد

عراين............. عبد ث: الش   350 الوّهاب بن أمحد بن عيل : الفقيه: املحدِّ

 275 اهلل: موىل آل زيد بن اخلّطاب........... عب يد بن حننِي: املدين: أبو عبد

 382 ..........................عب يد بن صخر بن لوذان: األنااري.......

 276 رافع: املدين.......................................... اهلل بن أيب عب يد
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ييس: اجلشمي............ عبيد اهلل بن رماحس بن حممد: أبو  235 حممد: الق 

 155 نرص السجزي: احلنفي....... اهلل بن سعيد بن حاتم: احلافظ: أبو عبيد

 482 غزوان........... اهلل: أبو بن غزوان بن جابر بن وهيب: أبو عبدعتبة 

 317 عثامن بن حن يف: األنااري: األويس.................................

 433 طريف...................... اهلل بن سعد: أبو عدي بن حاتم بن عبد

 164 أمحد: اجل رجاين..اهلل بن حمّمد: أبو  اهلل بن عدي بن عبد ابن عدي: عبد

ْيْلوي وث الب   وث حفيد الشيخ السّيد فضل غ   53  ................. عزيز غ 

مشقي  151 ابن عساكر: عيل بن أيب حمّمد احلسن بن هبة اهلل: أبو القاسم: الدِّ

 277 أمحد: البغدادي: الل غوي اهلل بن سعيد: أبو العسكري: احلسن بن عبد

 167 حممد املّكي.... يش موالهم: أبورباح: واسمه أسل م القر عطاء بن أيب

يمونة زوج النّبي  عطاء بن يسار اهلاليل: أبو  .. 179حممد: املدين: موىل م 

 452 عثامن: البرصي: األنااري........ اهلل: أبو عّفان بن مسلم بن عبد

مرو اجل هني: أبو  360 مّحاد........... عقبة بن عامر بن عبس بن عدي بن ع 

 249 مسعود البدري.......................... عمرو بن ثعلبة: أبوعقبة بن 

ييل: حممد بن عمرو بن موسى بن مّحاد: أبو جعفر: احلافظ.........  159 العق 

 91  ................................................ عيل بن أمحد املحضار

وي: األندليس: أبو حممد الظاهري  398 عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم: األم 

ث......... أبو عيل بن حرب بن حممد: الطائي:  159 احلسن املوصيل: املحدِّ

 ........................................... 350عيل اخلواص: البليس 
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 295 عيل بن سلطان حممد القاري اهل روي: نور الدين: الفقيه احلنفي........

ن ن ْبن أ يِب احْل س  ْيام  ل  يِل ْبن س   312 .....البغدادي.............. :اخلباز :ع 

بكي: احلافظ تقي عيل بن عبد  130 احلسن.... الّدين أبو الكايف بن عيل: الس 

 162 عيل بن عمر بن أمحد البغدادي: أبو احلسن: الدارق طني................

مشقي: ابن عساكر  151 عيل بن أيب حمّمد احلسن بن هبة اهلل: أبو القاسم: الدِّ

 267 احلسني: األم وي: البغدادي... برشان: أبو اهلل بن عيل بن حممد بن عبد

 311  احلسن: الشطنويف الّدين: أبو عيل بن يوسف بن جرير: الل خمي: نور

يمة بن ثابت..................... امرة بن ثابت: األنااري: أخو خز   366 ع 

يمة بن ثابت: األنااري: األويس: أبو عبد امرة بن خز   366 اهلل: املدين.... ع 

 419 احلسن: القريش: موالهم املروزي............. اجلبار أبو عاّمر بن عبد

 293 عمر بن أمحد بن عثامن: البغدادي: احلافظ: أبو حفص: ابن شاهني....

دان امل حريس الت ونيس املّكي املدين  41  .......................... عمر بن مح 

 236 ........عمر بن شبة يزيد بن عبيدة بن رابطة النمريي أبو زيد البرصي

 372 الرمحن بن سعد: األناارية: النجارية: املدنية: الفقيهة عمرة بنت عبد

 488 عمرو بن سعيد اجلاري: موىل عمر بن اخلّطاب: القريش..............

مرو بن شعيب بن حممد بن عبد  301 اهلل: املدين.... عبد اهلل: القريش: أبو ع 

بِيعي.....  عرية: أبوش اهلل بن عبيد: ابن أيب عمرو بن عبد  376 إسحاق: الس 

 386 عمرو بن عب سة بن خالد بن عامر بن غارضة بن خفاف..............

يمون: األودي: أبو عبد  396 اهلل: الكويف....................... عمرو بن م 
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 336 عوانة: يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم: النيسابوري: األسفرايني أبو

وف بن مالك عي: أبو عبد بن أيب ع   151 الّرمحن............. عوف: األشج 

ون: عبد ون ابن ابن ع   489 عون: البرصي........... أرطبان: أبو اهلل بن ع 

 246 حييى: البرصي.............. عون بن كهمس بن احلسن: التميمي: أبو

يمر بن عامر: أبو  148 .....الدرداء: األنااري: اخل زرجي.............. عو 

 207 الفضل: اليحابي: البستي.  عياض بن موسى بن عياض: القايض أبو

يني: حممود بن شهاب الّدين أمحد: بدر الدين: أبو حممد: احلنفي....  393 الع 

 197 حامد..... اإلسالم: أبو الغزايل: حممد بن حممد بن حممد: اإلمام حّجة

 32  ................................................. ِمرزا غالم قادر ب يك

اِن جاناْن : العلوي: الدهلوي..........................املرزا مظهر   117 ج 

يمون: الكويف: املقرئ.......... أبو  494 الغنائم النريس: حممد بن عيل بن م 

 298 ..........................: الثقفيغيالن بن سل مة بن معتب بن مالك

 236 بكر.... أبوابن فتحون: حممد بن خلف بن سليامن بن فتحون: املريس: 

ج: عبد  178 الّرمحن بن أيب احلسن: ابن اجل وزي: احلنبيل............ أبو الفر 

وي: البدايوين.............  217 فضل الّرسول بن عبد املجيد: العثامين: األم 

 141 بكر: األنااري: الّشافعي فورك: حممد بن احلسن: األصبهاين: أبو ابن

 295 حممد القاري اهل روي: نور الدين: الفقيه احلنفي عيل بن سلطانالقارئ: 

 207 الفضل: اليحابي... قايض عياض: عياض بن موسى بن عياض: أبو

 50  .......... أجمد عيل بن احلكيم العاّلمة مجال الّدينقايض ق ضاة يف اهلند: 
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تادة: احلارث بن ربعي بن بلدمة بن خناس: األنااري: اخلزرجي أبو  329 ق 

تادة بن  تادة بن عزيز: أبوق   393 اخلّطاب: السدويس: البرصي... دعامة بن ق 

في موالهم: أبو  397 رجاء: البغالين قت يبة بن سعيد بن مجيل بن طريف: الثق 

 453 قتيلة بنت صيفي: اجل هنية............................................

 207 : أبو العّباس......القسطالين: أمحد بن حمّمد بن أيب بكر: شهاب الّدين

 159 اهلل: الشافعي... عبد القضاعي: حممد بن سالمة بن جعفر بن عيل: أبو

ْوْجِوي ج   50 : أمحد أرشف ابن املحبوب الربّاين الرشيف عيل حسني: األرشيفالك 

وْجِوي ابن احلكيم نذر أرشف ج  وْجِوي: حممد الك  ث األعظم يف اهلندالك ج   51 : املحدِّ

 123 يم بن حسن بن شهاب الدين:الكوراين: الكردي................إبراه

 387 رشدين................... مسلم: اهلاشمي موالهم: أبو كريب بن أيب

 364، 363 اهلل................. كعب: األنااري: أبو عبد كعب بن مالك بن أيب

 488 ...............طالب....................... كلثوم بنت عيل بن أيب أمّ 

 499 بكر البرصي............................. كِنانة بن نعيم: العدوي: أبو

مشقي: إسامعيل بن عمر: عامد الّدين: أبو الفداء..........  140 ابن كثري الدِّ

 45 الكريانوي: رمحة اهلل بن خليل اهلل بن نجيب اهلل: العثامين.................

ي: الفقيه اهلل بن احلسن بن مناور: أبو : هبةالاللكائي  175 القاسم: الط ب 

بابة: رفاعة بن عبد أبو  265 املنذر....................................... ل 

 493 احلارث: املرصي....... الرمحن: الفهمي: أبو الل يث بن سعد بن عبد

 143 مناور............. املات ريدي: حممد بن حممود بن حممود: احلنفي: أبو
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 437 عيل.................. مالك بن عوف بن سعد بن ربيعة: النرصي: أبو

 419 الرمحن: املروزي... اهلل بن املبارك بن والح: أبو عبد ابن املبارك: عبد

 226 األثري اجلزري  الدين: ابن السعادات جمد مبارك بن حممد بن حممد: أبو

اْهِوي: ْكش   45  ..... عبد السّتار بن عبد الوّهاب: الاديقي: الّدهلوي املبار 

اْه حممد عبد احلكيم: الاّديقي  51 مبلغ اإلسالم: عبد العليم الاّديقي ابن الش 

 193 جماهد بن جب املّكي: أبو احلّجاج: موىل السائب بن أيب السائب........

ي: أمحد بن عبد حمّب   275 العباس كر: أبواهلل بن حممد بن أيب ب الدين الط ب 

ريش: التيمي: أبو  260 اهلل: املدين..... عبد حممد بن إبراهيم بن احلارث: الق 

 123 ......بن حسن: أبو طاهر: الكردي: الكوراين: املدين حممد بن إبراهيم

 174 بكر: الشايش: املستظهري: الشافعي... حممد بن أمحد بن احلسني: أبو

 277 منده اهلل: األصبهاين: ابن اهلل حممد: أبو عبد دحممد بن إسحاق بن أبو عب

 177 املط لبي.................. عبد حممد بن إسحاق بن يسار بن جبار: أبو

 81  .............. حممد إقبال ابن الشيخ نور حممد: الدكتور: شاعر املرشق

 245 اهلل...... بكر بن عيل بن عطاء بن مقدم: املقدمي: أبو عبد حممد بن أيب

ين................. مد بن أمحد بن دانيال: البدايوين: الشيخ نظامحم  515 الدِّ

ث حممد بن إدريس بن املنذر: احلنظيل: أبو  177 حاتم الّرازي: الفقيه: املحدِّ

يد: فقيٌه مناظرٌ   92  ......................... حممد أمني بن حممد بن عيل سو 

وْنوي: موالنا جالل حممد بن هباء ومي..الدين:  الدين الب كري: الق   266 الر 

ي..........  232 حمّمد بن جِرير بن يزيد بن خالد بن كثري: أبو جعفر: الط ب 
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 159 بكر السامّري........ حممد بن جعفر بن حممد بن سهل: اخل رائطي: أبو

 393 ...."الكرابيس"اهلل: صاحب  حممد بن جعفر: اهلذيل موالهم: أبو عبد

ْيْلويحممد حامد رلا ابن الشيخ اإلم  48 ام أمحد رلا: حّجة اإلسالم: الب  

عاذ بن سعيد: أبو حاتم الب ستي..  153 حممد بن ِحّبان بن أمحد بن ِحّبان بن م 

 141 بكر: األنااري: الّشافعي حممد بن احلسن بن فورك: األصبهاين: أبو

 179 اهلل بن سالم........................ حممد بن محزة بن يوسف بن عبد

 236 بكر................ حممد بن خل ف بن سليامن بن فتحون: املريس: أبو

مشقي......................................................  93 حممد الدِّ

 49  ................... حممد رلا خاْن بن نقي عيل خاْن بن رلا عيل خانْ 

 214 عي.....املكاِرم: احلفني: الّشاف الّدين: أبو حممد بن سامل بن أمحد: نجم

نيع: أبو عبد  171 الواقدي........ سعد: كاتب اهلل: ابن حممد بن سعد بن م 

مي املّكي الّشافعي......................... يل احل رض   85 حممد سعيد باب ا 

 315 اهلل: الب وصريي........ عبد الدين: أبو حممد بن سعيد بن مّحاد: رشف

 159 اهلل: الشافعي... عبد : القضاعي: أبوحممد بن سالمة بن جعفر بن عيل

 489 حممد بن ِسرِيين: األنااري: البرصي................................

 52 حممد عبد الباقي: ب رهان احلّق اجل ب ْلفوري ابن العاّلمة املفتي حممد عبد الّسالم

 204 الزرقايناهلل: املالكي:  حممد بن عبد الباقي بن يوسف بن أمحد: أبو عبد

 35 حممد عبد احلي بن عبد الكبري ابن حممد احلسني: اإلدرييس: عبد احلي الكتّاين

يه: مسند حممد بن عبد  224 بكر الشافعي العراق، أبو اهلل بن إبراهيم بن عبدو 
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يه: أبو عبد حممد بن عبد  150 اهلل: احلاكم النيسابوري. اهلل بن حممد بن محدو 

 213 اهلل....... حد بن أمحد: لياء الدين املقديس: أبو عبدالوا حممد بن عبد

 256 الواحد: السيوايس: السكندري: كامل الّدين احلنفي: ابن اهل امم حمّمد بن عبد

 106 الوهاب النجدي...................................... بن عبد حممد

 276 .............رافع: اهلاشمي: موالهم الكويف اهلل بن أيب حممد بن عبيد

 139 حممد بن عيل بن احلسن بن بشري: املؤذِّن: احلكيم الرتمذي.............

 41  ......................... حممد عيل بن حسني بن إبراهيم املالكي املّكي

 505 جعفر: الفاطمي... حممد بن عيل بن احلسني بن عيل زين العابدين: أبو

 176 لعشاري: احلريب....طالب ا حممد بن عيل بن الفتح: الشيخ اجلليل: أبو

 494 الغنائم: ابن النريس...... حممد بن عيل بن ميمون: الكويف: املقرئ: أبو

طيع: ابن دقيق العيد: املنفلوطي: تقي  398 الدين حممد بن عيل بن وهب بن م 

 197 الّدين: الّشافعي: الفقيه....... حممد بن عمر بن احلسني: الرازي: فخر

 506 طالب: اهلاشمي......................... يل بن أيبحممد بن عمر بن ع

 256 اهلل: املدين.................. حممد بن عمر بن واقد: الواقدي: أبو عبد

ييل: أبو جعفر: احلافظ......... مرو بن موسى بن محاد: العق   159 حممد بن ع 

 83 ................حمّمد كريم اهلل املهاجر: املدين.........................

 376 املغرية: موىل الباء................... حممد بن مالك: اجل وزجاين: أبو

 197 حامد: الغزايل..... اإلسالم: أبو حممد بن حممد بن حممد: اإلمام حّجة

 164 النّجار اهلل: البغدادي: ابن عبد الدين: أبو حممد بن حممود بن احلسن: حمب
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 143 بن حممود: املات ريدي: احلنفي: أبو مناور............. حممد بن حممود

د اجلاوي  91  .........................................حممد خمتار بن عطار 

 40  ... حممد املرزوقي: أبو حسني ابن عبد الّرمحن بن حمجوب احلنفي املّكي

 390 حمّمد بن مسلم بن تدرس األسدي: موالهم: أبو الزبري املّكي.........

 168 اهلل بن شهاب: الزهري: الفقيه.... بن عبداهلل  حممد بن مسلم بن عبيد

 48  ...................... حممد ماطفى رلا خاْن: املفتي األعظم يف اهلند

 355 اهلل: املروزي: الفقيه الشافعي.................. حممد بن نرص: أبو عبد

 49  ........................ حممد نِعيم الّدين: صدر األفالل: امل رادآبادي

 329 ............................بكر: الروياين حممد بن هرون: احلافظ: أبو

يني: أبو حممد: احلنفي....  393 حممود بن شهاب الّدين أمحد: بدر الدين: الع 

رشي........... اهلل: أبو حممود بن عمر بن حممد: جار خم   217 القاسم: الز 

 218 دابغي: حسن بن عيل بن أمحد: املنطاوي: األزهري: الشافعي.......امل  

يه: أمحد بن موسى بن مردويه: أبوابن م    171 بكر: األصفهاين.......... رْدو 

 147 عبيدة............................................. مسافع الدييل: أبو

 453 سلمة: الكويف مسعر بن كدام بن ظهري بن عبيدة: اهلاليل: العامري: أبو

 249 .....................مسعود البدري: عقبة بن عمرو بن ثعلبة..... أبو

 454 اهلل بن عتبة: الكويف................... الرمحن بن عبد املسعودي: عبد

 454 عبيدة.................... املسعودي: حييى بن إبراهيم بن حممد بن أيب

 387 الرمحن عبد املسور بن خمرمة بن نوفل بن أهيب: القريش: الزهري: أبو
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ْاع ب: األ أبو  167 نااري: تابعي.......................................م 

 248 العوام.. :ماعب بن عبد اهلل بن ماعب بن ثابت بن عبد اهلل بن الزبري

 363 وح: األنااري..........................................ب بن ن  اعّ م  

 37  ................................... ماطفى بن خليل املّكي: األفندي

عاذ بن أنس: اجل هني  506 ................................................م 

مرو: األنااري: اخل زرجي: اجلشمي: أبو عبد عاذ بن جبل بن ع   414 الّرمحن م 

عاذ بن املثنى: أبو  508 املثنى............................................. م 

عايف بن زكريا بن حييى: القايض: أبو ج: البغداد م   438 طرار... ي: ابنالفر 

وي: أبو عبد عاوية بن صخر بن حرب: القريش: األم   386 الرمحن........ م 

عبد بن خالد بن مرير بن حارثة: اجلديل: القييس: العابد: الكويف.....  453 م 

 245 معرش الباء: يوسف بن يزيد البرصي: العطار.................... أبو

عمر بن راشد: األزدي: احل   يِنّ موالهم: البرصي...................م   417 د 

 439 ..................يحوالن :البرصي: يدةبأبو ع :معمر بن املثنى التيمي

ِعن بن ثعلبة: املازين.................................................  245 م 

ِعني بن عون بن زياد بن بسطام: البغداابن م عني:   297 دي: أبو زكرياحييى بن م 

 48  ...................... املفتي األعظم يف اهلند: حممد ماطفى رلا خانْ 

د....................................................  416 املِقداد بن األسو 

ندي: أبو مرو بن يزيد: الك  رب بن ع  عِديك   419 ..........كريمة املقدام بن م 

مشقي.......................اهلل: الفقيه  م كحول الّشامي: أبو عبد  409 الدِّ
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 228 الرؤف بن تاج العارفني: زين الّدين: الفقيه الّشافعي..... امل ناوي: عبد

نده: حممد بن إسحاق بن أبو عبد ابن  277 اهلل: األصبهاين اهلل حممد: أبو عبد م 

 378 ...............................نذر الثوري.........................امل  

 254 العظيم بن عبد القوي احلافظ: زكي الدين: أبو حمّمد.... امل نذري: عبد

 395 عتاب: الكويف............ اهلل بن ربيعة: أبو مناور بن املعتمر بن عبد

ري: عبد أبو  156 اهلل بن قيس بن سليم بن حضار............ موسى األشع 

 87 ................................موسى بن عيل الّشامي...............

 164 اهلل: البغدادي عبد الدين: أبو النّجار: حممد بن حممود بن احلسن: حمب ابن

 193 يسار: موىل األخنس بن رشيق نجيح: أبو اهلل بن أيب ابن أيب نجيح: عبد

 176 النزال بن سبة: اهلاليل: الكويف......................................

 361 نسيبة بنت احلارث: أّم عطية األناارية...............................

م بن مالك: األسلمي..........................  259 نرص بن دهر بن األخر 

 155 اهلل بن سعيد بن حاتم: احلافظ: احلنفي....... نرص السجزي: عبيد أبو

 393 ............................نرص بن عاصم: الل يثي...................

 247 نضلة بن ط ريف بن هنال: احلرمازي: املازين.........................

 364 النعامن: األزدي.................................................. أبو

 367 النعامن بن بشري بن ثعلبة بن سعد: األنااري: اخلزرجي..............

 153 اهلل بن أمحد: األصبهاين: احلافظ............... يم: أمحد بن عبدنع   أبو

في: أبو  165 ب كرة........................... نفيع بن احلارث بن كلدة: الثق 
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ْيْلوي  21 نقي عيل بن رلا عيل بن كاظم عيل: األفغاين: رئيس املتكلمني: الب  

وي: حييى بن رشف: حميي الّدين:  ث الفقيه.......الن و   362 أبو زكريا: املحدِّ

 360 بردة: البلوي.......... هانئ بن نيار بن عمرو بن عبيد بن كالب: أبو

ي: الفقيه: الاللكائي اهلل بن احلسن بن مناور: أبو هبة  175 القاسم: الط ب 

 390 اهلل.. املنذر: أبو عبد ِهشام بن عروة بن الزبري بن العوام: األسدي: أبو

مشقي............ ِهشام بن عاّمر بن نضري بن: السلمي: أبو  449 الوليد: الدِّ

 256 الواحد: السيوايس: كامل الّدين: احلنفي........ ابن اهل امم: حمّمد بن عبد

 308 اء........................................كّ اهليثم بن مجاز: احلنفي: الب  

 260 األسلمي.................................اهليثم بن نرص بن دهر:  أبو

ع بن عبد ع............... شداد: أبو العّزى: أبو واثلة بن األسق   406 األسق 

 256 اهلل: املدين.................. الواقدي: حممد بن عمر بن واقد: أبو عبد

ؤايس: أبو ليح الر   291 .....سفيان: الكويف: احلافظ.. وكيع بن اجلراح بن م 

مري:  بن عبد أمحد ويل اهلل ث..الرحيم: الع   99 ..الدهلوي: احلنفي: املحدِّ

 181 اهلل........ وهب بن منّبه بن كامل بن سيح: اليامين: الذماري: أبو عبد

 88 ياسني أمحد اخلياري..................................................

 454 عبيدة: املسعودي.................... أيبحييى بن إبراهيم بن حممد بن 

 274 زكريا: الشامي: احلميص...... حييى بن سعيد العطار: األنااري: أبو

 454 سعيد: املدين.......  حييى بن سعيد بن قيس بن عمرو: األنااري: أبو

ث الفقيه....... وي: حميي الّدين: أبو زكريا: املحدِّ  362 حييى بن رشف: الن و 
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 220 .............................مالك بن عائذ: أبو زكريا احلافظ حييى بن

ِعني بن عون بن زياد بن بسطام: البغدادي: أبو زكريا........  297 حييى بن م 

 258 عبيد: املدين.............................................. يزيد بن أيب

 437 املدين الشاعر.....................وجزة: السعدي:  يزيد بن عبيد: أبو

 333 صعب بن جثامة............بن ربيعة: الكناين: الل يثي:  يزيد بن قيس

 261 يوسف: املدين............. يعقوب بن إبراهيم بن سعد: الزهري: أبو

 336 عوانة: النيسابوري: األسفرايني يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم: أبو

ث إقليم فارس  ان: أبويان بن جوّ يعقوب بن سف  203 يوسف: الفاريس: حمدِّ

 157 أبو يعىل: أمحد بن عيل بن املثنى بن حييى بن عيسى: املوِصيل: احلافظ...

 52 يقني الّدين: احلافظ....................................................

 88  ........... ّشافعييوسف بن إسامعيل بن يوسف: الن بهاين: الب ريوِت: ال

 179 يعقوب: املدين اهلل بن سالم بن احلارث: اإلرسائييل: أبو يوسف بن عبد

 92 يوسف بن حممد نجيب العطا: عاملٌ باحلديث، بغدادي.................

 245 معرش الباء: العطار.................... يوسف بن يزيد البرصي: أبو

 337 يثي: املدين...................يونس بن يوسف بن محاس بن عمرو: الل  

 

 

 

     



 582 الكتب المترجمة فهرس

 

 املرتمجة فهرس الكتب

 الصفحة الكتاب

 155 الواييل.................. ي:السجز :اهلل بن سعيد عبيدنرص  : أليببانةاإل

 173 ...........ويالبغ   :اهلل بن حممد القاسم عبد ومجع أباألجزاء اجلعديات: 

 142 بن حممد الغزايلاحممد  :حامد أيب :اإلسالم إحياء علوم الدين: لإلمام حّجة

 258 الدين القسطالينشهابلفاضل صحيح البخاري: ل رشحإرشاد الساري 

 266 ويل اهلل: الدهلوي إزالة اخلفاء عن خالفة اخللفاء: ألمحد بن عبد الرحيم: شاه  

 314 .. ..................... احلّق الّدهلوي ة اللمعات يف رشح املشكاة: لعبدعّ أش  

 236 سقالينحجر الع   ضل: ابنالفالدين: أيباإلصابة يف متييز الصحابة: لشهاب

....لعاّل لمع مباين الفساد: شاد لق  أصول الر    ْ  126 .......مة املفي  نق  عيل خا

 99 ......لشيخ ويل اهلل الدهلويلم يف مدح سيد العرب والعجم: ب النغ  أطي  

 163 بكر: حممد بن جعفر: اخلرائط : السامري... للشيخ أيب اعيالل القلوب:

 222 ايب اليمن اهلل الوّص مة إبراهيم بن عبدللعاّل  :ءيف فضل األربعة اخللفا ءاالكيفا

 267 : أليب القاسم عبد امللك بن برشاْ: البغدادي.......................مايلأ

 399  ..دقيق العيدابن: حممد بن عيل :الدينللشيخ تق  اإلمام يف رشح اإلملام:

 122 للشيخ ويل اهلل: الدهلوي..................: االنيباه يف سالسل أولياء اهلل

 388 الرمحن: السيوط الدين عبدوذج اللبيب يف خصائص احلبيب: جلاللأنم  

 193 .البيضاوي :للقايض نارص الّدين أيب سعيد: أنوار الينزيل وأرسار اليأويل



  583 الكتب المترجمة فهرس

ألبرار: عدْ األنوار يف مناقب السادة األخيار من املشايخ اهبجة األرسار وم  

 الصويف  :الشطنويف :خم الل   :أيب احلسن عيل بن يوسف :للشيخ نور الّدين
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 153 اْ حممد الب سي : احلافظ.................................بّ ح  : البنالياريخ

 165 حممد بن إسامعيل  :اهللعبدأيب :إلمامل := الياريخ الكبري تاريخ البخاري

 282 حممد بن إسامعيل :اهللأيب عبد لإلمام: لياريخ األوسط:تاريخ البخاري = ا

 163 ...........اخلطيب البغدادي :أمحد بن عيل :بكرإلمام أبو: لبغدادتاريخ 

 163 .....ابن عساكر يب احلسن عيل بن حسنأل مشق:مشق = تواريخ د  د   تاريخ

 164 بغداديال :النجار ابن: حممد بن حممودالدين  للحافظ حمب ار:تاريخ ابن النجّ 

 143 ريدي: احلنف ........منصور حممد: املات   لإلمام أيب السنّة: تأويالت أهل

هلوي اهلندي ويل العزيز بن الشاه   عبد لشاه  : لحتفة اإلثنا عرشية  122  ...اهلل الدِّ

 117 اإلمام الكبري القايض ثناء اهلل باين بيي ......تذكرة املوتى والقبور: للشيخ 

 254  .... د عبد العظيم املنذريين أيب حممّ الرتغيب والرتهيب: للحافظ زك  الدّ 

 282 يه: للحافظ: أيب بكر: أمحد بن موسى: األصفهاين........ردو  م  تفسري ابن

 188 ............يوط الّدين الّس وجالل ،الّدين املحيّل تفسري اجلالل ني: جلالل

: أمحد اهلل ويل بن العزيز عبد يخللش= فيح العزيز:  تفسري عزيزي

 ...................................................الدهلوي: احلنف 
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 399  .................. سقالينالبن حجر الع  : جاليف أسامء الرّ  تقريب اليهذيب

 115 الغن  الدهلوي.........................إلسامعيل بن عبداإليامْ: تقوية

 الرسم، ومحاية ما أشكل منه عن بوادر اليصحيف تلخيص امليشابه يف 
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 509 .....................................والوهم: للحافظ اخلطيب البغدادي

 379 ....ي احلنف زِّ الغ   :عبد اهلل حار: للشيخ حممد بنتنوير األبصار وجامع الب  

 163 .....ابن عساكر يب احلسن عيل بن حسنأل مشق:د   تاريخ=  مشقتواريخ د  

 228  .. افع ناوي الفقيه الّش الرؤف امل   الييسري خميرص رشح اجلامع الصغري: لعبد

 123 اجلواهر اخلمسة: للشيخ الكبري حممد بن خطري الدين: الشطاري.........

 379 احل صكف  احلنف  :الدّر املخيار رشح تنوير األبصار: لعالء الّدين حممد بن عيل

نية يف الر  107 حالْ................ين  د  ّد عىل الوهابية: ألمحد ز  الدرر الس 

دالئل اخلريات وشوارق األنوار يف ذكر الّصالة عىل النّب  املخيار: للشيخ 

 ...............................................اهلل حممد اجلزويلعبدأيب
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 172 ................يهق الب   :أمحد بن احلسني بن عيل :بكرأليبدالئل النبّوة: 

 172 ....................األصبهاين :اهلليم: أمحد بن عبدنع  أليبدالئل النبّوة: 

 236 األندليس :خلف بن سليامْ بن فيحوْالقاسم أيبحممد بن بكر  أليب الذيل:

 146  .. افع يهق  الّش ف يف شعب اإليامْ: لإلمام أمحد بن حسني الب  اجلامع املصن  

 102 هلويالدّ  احلّق : لعبديف أحوال املدينة املنّورة املحبوب اريداب القلوب إىل جذّ 

 438 عايف بن زكرياج م  الفر  : أليبني  الناصح الشايفالكايف واأل الحلي  الّص اجل

 509 ......السيوط  :بكرأيب :الّدين: جلاللجامع األحاديث = مجع اجلوامع

 279 م ييحجر اهل  املكّرم: للشيخ ابن النب  يف زيارة قرب (ماملنظ  املنيظم )اجلوهر 

 214 .....احلفن الّدين: نجمجلامع الصغري: لارشح  الرساج املنري حاشية عىل

 218  ..املدابغ :محدأبن  سن بن عيل: حلحجرربعني البنحاشية عىل رشح األ
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 318  ....... ئالقاربن سلطاْ حممد  احلرز الثمني للحصن احلصني: للشيخ عيل

 318 : للشيخ شم  الدين: حممد اجلزرياحلصن احلصني من كالم سّيد املرسلني

 277 ...............العسكري :اهللاحلسن بن عبد :أمحدأليب: مثالاحلكم واأل

 153 اهلل األصبهاينأمحد بن عبد :يمنع  للحافظ أيب :حلية األولياء وهبجة األصفياء

 218 بكر السيوط الرمحن بن أيبعبد :الدينلللشيخ جال: اخلصائص الكربى

 97 دالئل اخلريات وشوارق األنوار يف ذكر الّصالة عىل النّب  املخيار: للجزويل

 57 ........د أمني بن عمر ابن عابدينحممّ سّيد للرّد املحيار عىل الدّر املخيار: 

 267 ي.. رب  الط  الرياض النرضة يف فضائل العرشة: ملحب الدين أيب جعفر أمحد 

 246 يبايبالش   :الرمحن أبو :محد بن حممد بن حنبلأاهلل بن  : لعبدزوائد عىل مسند

 370 ................طن الدارق  عيل بن عمر:  احلسنة أيب: لإلمام احلجّ سننال

 221 الرمحن: الدارم ..................اهلل بن عبدلإلمام احلافظ عبد :سننال

 409 ......راسايناخل   :املروزي :سعيد بن منصور بن شعبة :عثامْ يبأل: السنن

 147  .. يهق : أليب بكر أمحد بن احلسني بن عيل الب  ريالسنن الكبالسنن الكربى = 

 160 .........النيسابوري :اهللعبدللحاكم أيب :تاريخ نيسابور يف ذيلالسياق 

 140 اغ.... الصبّ  د بن حممد: ابنالسيّ  نرص عبد الشامل يف فروع الشافعية: أليب

 204  . الباق  الزرقاين مة حمّمد بن عبدنية: للعاّل رشح الزرقاين عىل املواهب اللد  

 102 ........هلويالدّ  أبو حممدين : لعبد احلّق بن سيف الدّ رشح سفر السعادة

 447 ..........................ويالبغ   :رشح السنّة: لإلمام حسني بن مسعود

 175 ............ائ ي: الاللكرب  اهلل الط  القاسم: هبةة: للحافظ أيبرشح السنّ 
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 434  ......... ويو  لن  ل اج:املنهاج يف رشح مسلم بن احلجّ  =رشح صحيح مسلم

 245 .................الطحاوي :جعفر أمحد بن حممدعاين اآلثار: أليبم  رشح 

 204 املرصي :الزرقاين :  بن يوسفالباقحممد بن عبد :لموىلل ب:رشح  املواه  

ْ حممد: امللك بن أيبسعيد: عبد: أليبةرشف النبوّ صطفى=رشف امل  223 اخلركويشعثام

بك .......شفاء األسقام يف زيارة خري األنام: للشيخ تق   130 الدين عيل: السُّ

 112 ...................عيل البلهوري م  ر  : خل  القول اجلميل شفاء العليل ترمجة

فاء يف تعريف ]بيعريف[ حقوق املصطفى  207 ياض بن موسىع   قايضل: الشِّ

 282 شامئل النب  ]الشامئل النبوية واخلصائل املصطفوية[: أليب عيسى: الرتمذي

 114 الغن  الدهلوي......................: إلسامعيل بن عبدرصاط مسيقيم

ّباْ: لإلمام أيب ّباْحاتم حممصحيح ابن ح   213 ..............البسي  :د بن ح 

 178 ...اجلوزيابن :الرمحنعبد صفوة الصفوة خميرص حلية األولياء: للشيخ

 273 اهلل حممد بن سعد: كاتب الواقدي.. صحابة واليابعني: أليب عبدطبقات ال

  ْ  55 املات ريدي  نفاحل العطايا النّبوية يف الفياوى الرضوية: لإلمام أمحد رضا خا

 392  ... ين عمدة القاري رشح صحيح البخاري: لبدر الدين حممود بن أمحد الع  

تفسري البيضاوي: للشيخ أمحد  حاشية عىل عناية القايض وكفاية الرايض

 .............احلنف  :فاج اخل   :القايض شهاب الّدين :املرصي :بن حممد
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 224 بكر الشافع حديث أيب من فوائد حديثية: الغيالنيات من أجزاء األحاديث

ميل :الفاروق  :الّدين بن أمحدالفياوى اخلريّية لنفع الربّية: خلري  131 احلنف  :الر 

 256  ........... فيح القدير للعاجز الفقري رشح اهلداية: لإلمام ابن اهلامم احلنف 
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 417  .......... شم  الدين السخاوي رشح ألفية احلديث: ملحّمدبفيح املغيث 

 267 حمد بن عمر: الواقدي...................................وح الّشام: ملفي

 176 ...طالب العشاريأيب :بكر الصديق: ملحمد بن عيل بن الفيحفضائل أيب

 490 اهلل: األصبهاين................نعيم: أمحد بن عبدفضائل الصحابة: أليب

 171 امث الّش حمدِّ  :احلسنأبو :يثمة بن سليامْ بن حيدرة: خلفضائل الصحابة

 161 د مشق: املغريبث حمدِّ  :البجيل :اهلليامم بن حممد بن عبدمتام الرزاي: ل فوائد

 267 فوائد: أليب احلسني ابن برشاْ..........................................

 162 .................................اهللعبد الدنيا:قضاء احلوائج: البن أيب

 494 .........ريسنابن ال :بن ميموْ الغنائم حممد بن عيليبقضاء احلوائج: أل

 111 ....ثاهلل الدهلوي املحدِّ ويليف بياْ سواء السبيل: للشيخ  القول اجلميل

 164  ...... أليب أمحد ابن عدي :واةالكامل يف معرفة الضعفاء واملرتوكني من الرُّ 

 380 ..النيسابوري :حممد بن حممد احلاكمأمحد بن أليب: نىكياب األسامء والك  

 162 ...............................................طن لدارق  ل :كياب األفراد

ّباْ..  417 كياب الثواب: أليب الشيخ أيب حممد عبد اهلل بن حممد بن جعفر بن ح 

واة عن مالك بن أن :كياب   162 ديألمحد بن عيل بن ثابت: اخلطيب البغدا الرُّ

 293 ......................البغدادي :محدأعمر بن كياب السنّة: البن شاهني: 

 177 ..............املغازيرئي  أهل :إلمام حممد بن إسحاق: لكياب السرية

 155  ....سيالب   :حاتمأبو :اليميم  :محدأاْ بن بّ حمد بن ح  : ملكياب الضعفاء

 382 البغدادي :اليميم  :سدياأل :سيف بن عمرل: ةكياب الفيوح الكبري والردّ 
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 266 : ملنال جالل الدين حممد بن حممد: القونوي................كياب املثنوي

ري غن .................  217 كنز الفوائد يف رشح بحر العقائد: للسيد حسني م 

 315 ..الدين: الب وصريي..للشيخ رشف :ةة يف مدح خري الربيّ الكواكب الدريّ 

 195 اخلازْ :بن حممد عيل :عاين الينزيل: للشيخ عالء الّدينباب اليأويل يف م  ل  

 432 الّدهلوي :ملعات الينقيح يف رشح مشكاة املصابيح: لعبد احلّق بن سيف الدين

 213  ... الواحد املقديس حممد بن عبد ينللحافظ ضياء الدّ  :املخيارة يف احلديث

 98 الدين اليفيازاينمام سعدفياح يف املعاين: لإلاملخيرص من رشح تلخيص امل

 221  .................  ص بحقّ ث احلنف  امليخلّ ة: للدهلوي املحدِّ مدارج النبوّ 

 295  . احلنف  مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح: لعيل بن سلطاْ حمّمد القاري

ب تقلّ و ماْيف معرفة ما يعيرب من حوادث الزّ  مرآة اجلناْ وعربة اليقظاْ

 ....اليمن  :اليافع  :اهلل بن أسعدعبد :حممد: لإلمام أيبنساْال اإلحوأ
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ني: لإلمام حمّمد بن عبداملسيدر    157  .... اهلل احلاكم النيسابوري ك عىل الصحيح 

 167 البغدادي :ويالبغ   :جعفرأبو :صمالرمحن األمحد بن منيع بن عبد: ألاملسند

 149  ............................ د الييم لحارث بن حممّ ل :أيب أسامةابن مسند 

 213  .................................... إلمام أمحد بن حممد بن حنبلل :سندامل

 164 حممد: عبد بن محيد..................................اإلمام: أليبمسند

 383 اهلل بن الزبري: املّك ...............بكر عبداحلميدي: للحافظ أيب مسند

رد وس األخيار ألبيه-سند الفردوسم  
 169  ... دار  هر  ش  للحافظ  :-وهو خميرص ف 

 157  ...................................... مسند أيب يعىل: أمحد بن عيل املوصيل
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 447 اهلل اخلطيب الشافع حممد بن عبد :اهللأبو عبد :الّدينمشكاة املصابيح: لويل

 250 ..........................نعاينالص   :امالرزاق بن ه  لإلمام عبد: املصن ف

 167 يسالعب   :شيبة اهلل بن حممد بن أيب عبد :كرب أيب :احلافظ :لإلماماملصنِّف: 

 138 القصوي :الفايس :للشيخ حممد املهدي: ات بجالء دالئل اخلرياتطالع املرّس م  

 148 ...ويالبغ   :حممد حسني بن مسعودأيب :السنّةمعامل الينزيل: لإلمام حمي 

د: للشيخ فضل الرسول بن عبد د املنيق   217 : البدايوين...املجيد: العثامين املعيق 

 152 ..احلافظ :اينرب  الط   :سليامْ بن أمحد :القاسم : لإلمام أيبوسطاملعجم األ

 147 ......احلافظ :اينرب  الط   :القاسم سليامْ بن أمحداملعجم الكبري: لإلمام أيب

 395 بكر: أمحد بن احلسني بن عيل: الب يهق ..معرفة السنن واآلثار: لإلمام أيب

 468 بكر: حممد بن جعفر السامري..........م األخالق: للخرائط : أيبمكار

مري احلنف  الدهلوي....... بن عبداهللاه  ويللشمكيوبات: ل  113 الرحيم الع 

ث الفقيه الزاهد لشيخمكيوبات: ل رزا اإلمام املحدِّ ْ   م  ْ   جا  113 ......... جانا

 434  ......... وويلن  ل حيح مسلم:رشح ص = اجاملنهاج يف رشح مسلم بن احلجّ 

...............  ْ ّْ اليرشيع بيد احلبيب: لإلمام أمحد رضا خا  325 منية اللبيب أ

رية النّبوية املواهب اللدنية  207   ........ : ألمحد القسطالينباملنح املحمدية يف السِّ

عرانّية املدخلة جلميع أقوال األئّمة ميزاْ الرّشيعة الكربى =  امليزاْ الش 

عراينيهدين ومقّلدهيم يف الرّش املج   ...................... يعة املحمدية: للش 
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 82 احلسن  :عبد احل  بن فخر الّدين: لنزهة اخلواطر وهبجة املسامع والنواظر

 208 ..فاج شهاب الدين اخل  : لفا للقايض عياضنسيم الرياض يف رشح الّش 
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 399 يلع ف الز  لشيخ مجال الدين عبد اهلل بن يوسلنصب الراية ألحاديث اهلداية: 

 112 ..................................عيل البلهوري م  ر  : خل  نصيحة املسلمني

 498 ..احلكيم الرتمذي :اهللنوادر األصول يف معرفة أخبار الّرسول: أليب عبد

 370 احلنف  :رغيناينامل   :اهلداية رشح بداية املبيدي: لشيخ اإلسالم برهاْ الّدين

عات: لل  116 الرحيم الدهلوي..............اهلل بن عبدشيخ اإلسالم ويله 

: إلمام الوهابية إسامعيل الدهلوي............................ ه  وز   428 ي ك  ر 
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ِرِالتحقيقمصادِ 

ِاملخطوطةاملطبوعة/رِاملصادِ فهرسِ

(، بريوت: ه1205احتاف السادة املتقني برشح إحياء علوم الدين، الَزبِيدي )تـ 

 .ه1414مؤسسة التاريخ العريب 

ّ  اإل ـ : أبوظبي، ه(1340ة واملديةة، اإلمام أمحد رضا )ت اجااات املتيةة لعلءاء ب

  .1، طه1439: دار أهل السةة . وكراتيش1، طه1439 دار الفقيه

يباين )ت ـ (، حتقيق: باِسم فيصل ه287األحاد واملثاين، أليب بّر بن أيب عاصم الش 

 .1، طه1411أمحد اجلوابرة، الرياض: 

امللك بن  ، حتقيق: عبده(643دين املقديس )تاألحاديث املختارة، ضياء ال ـ

ة املّرمة: مّتبة الةهضةهَ اهلل بن د   عبد  ّ  .1، طه1410احلديثة  يش، م

ين، أبو حامد الغزايل )ت ـ ، بريوت: دار الّتب العلمية ه(505إحياء علوم الد 

 .1، طه1406

عارف اإلسمامية، اجامعة بةاا،، هاهور: اجامعة بةاا، بري  املأردو دائرة  ـ

 .1، ط1968

، بريوت: ه(923سطماين )تإرشاد الساري لرشح صحيح البخاري، القَ  ـ

 .ه1421الفّر دار

هلوي )تـ إ : هاهور(، ه1176االة اخلفاء عن خمافة اخللفاء، الشاْه ويل اهلل الد 

 .1، طه1396سهيل أكادمي 
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، بريوت: البااوي، حتقيق عيل حممد ه(463عا،، ابن عبد الرب  )تيـ اهاست

 .1، طه1412 يلاجل دار

يخ عيل الش   :قيق، حته(630حابة، ابن األثري اجلزري )تأ سد الغابة يف معرفة الص   ـ

ض، بريوت: دار الّتب العلمية،   .2، طه1424حممد معو 

َِّش (ه1052) هلويث الد  احلق املحد   معات، عبدة الل  أشع  ـ  ور.، لّةؤ: مطبع نامي َنَوْل

عادل أمحد  :، حتقيقه(852سقماين )تاإلصابة يف متييز الصحابة، ابن حار العَ  ـ

 .1، طه1415العلمية املواجود، بريوت: دار الّتب  عبد

، لإلمام الدارقطةي أطراف الغرائب واألفراد من حديث رسول اهلل ـ 

ق: حممود حممد حممود حسن يق، حته(507الفضل ابن القيرساين )ت أبو

 .1، طه1419: دار الّتب العلمية ، بريوتنصار/السيد يوسف

 .ه1308ع جمتبائي (، دهيل: مطبه1176طيب الةغم، الشاه ويل اهلل الدهلوي )تاأل ـ

، بريوت: دار العلم للممايني ه(1396يل )تكْ رَ ين الز  األعمام، خري الد   ـ

 .11، طم1995

حتقيق: د حممد بن سعد بن  ،(ه388محد بن حممد اخلطايب )ت، احلديث أعمام ـ

 .1، طه1409 إحياء الرتاث اإلسمامي: مّة املّرمة عبد الرمحن آل سعود.

ةمن أرض الةب أعمام ـ : املديةة املةورة، الرشيف أن  بن يعقو، الّتبي احلسةي، و 

 .1، طه1437 اخلزانة الّتبية احلسةية اخلاصة

ة حتقيق: محدي الدمرداش، ه(327اخلرائطي السامري )ت، اعتمال القلو، ـ  ّ ، م

مة  .2، طه1421: نزار مصطفى الباا املّر 
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اء أم  القرى = املةح املّي ة يفـ أ  حرح امهمزية، ابن حار امهيتمي فضل القرى لقر 

 .2، طه1426(، حتقيق: أمحد اجاسم املحمد، بريوت:دار املةهاج ه974)ت

(، الباحث: ه967اإلكتفاء يف فضل األربعة اخللفاء، الوصايب اليمةي )كان حي ا  ـ 

 م. 1991 ريمااجست رسالةحممد إعزاا احلسن شاْه، 

(، حتقيق: د. حييى إسءاعيل، ه544تإكءال املعلم بفوائد مسلم، قايض عياض ) ـ

 .1، طه1419مرص: دار الوفاء للطباعة والةرش والتوايع 

 .ه1410(، بريوت: دار املعرفة ه204األم، الشافعي )ت ـ

ام أمحد رضا حمدث الربيلوي وعلءاء مّة املّرمة رمحهم اهلل، حممد هباء الدين ماإل ـ

 .1، ط1427رضا  شاه، كراتيش: اإلدارة لتحقيقات اإلمام أمحد

(، حتقيق: سعد بن ه702ام يف معرفة أحاديث األحّام، ابن دقيق العيد )تماإل ـ

 ، دار املحقق للةرش والتوايع.عبد اهلل آل محي د

(، حتقيق: أمحد بن سليءان، الرياض: دار الوطن ه430ايل، ابن برشان )تماأل ـ

 .1، طه1420للةرش 

، حتقيق: ه(852لسءاع، ابن حار العسقماين )تاإلمتاع باألربعني املتبايةة ا ـ

عبد اهلل حممد حسن حممد حسن إسءاعيل الشافعي، بريوت: دار الّتب  أبو

 .1، طه1418العلمية 

، ه(1307)ت صديق حسن القةواجي، اهانتقاد الراجيح يف حرح اهاعتقاد الصحيح ـ

 .1ط، ه1421 بن حزم، بريوت: دار اسعيد معشاشة الرمحنعبد  حتقيق: أيب

(، واارة اإلعمام ه911موذج اللبيب يف خصائص احلبيب، السيوطي )تنأ ـ
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 .3، طه1406بادة 

 ه.1419، بريوت: دار الفّر ه(1339إيضاح املّةون، إسءاعيل البغدادي )ت ـ

(، حتقيق: عيل شريي، بريوت: دار إحياء ه774البداية والةهاية، ابن كثري )ت ـ

 .1، طه1408الرتاث العريب 

طارق فتحي (، حتقيق: ه502)ت عبد الواحد بن إسءاعيل الروياينحر املذهب، ب ـ

 .1، طم2009 الّتب العلمية، بريوت: دار السيد

(، القاهرة: ه1250بمحاسن َمن بعد قرن السابع، الشوكاين )ت البدر الطالع ـ

 الّتا، اإلسمامي. دار

، حتقيق: ه(911السيوطي )تبغية الوعاة يف طبقات اللغويني والةحاة، اجمال الدين  ـ

 .1، طه1384 مطبع عيسى البايب احللبي: مرصحممد أبو الفضل إبراهيم، 

، بريوت: دار الّتب ه(713ومعدن األنوار، الشطةويف )ت هباة األرسار ـ

 .1، طه1423العلمية 

د. بشار  :حتقيق، ه(748)ت الذهبي تاريخ اإلسمام ووفيات املشاهري واألعمام، ـ

 .1م، ط2003، اإلسمامي رغدار ال ف، بريوت: عواد معرو

(، حتقيق: سي د كرسوي ه430تاريخ األصبهان =أخبار أصبهان، أبو نعيم )ت ـ

 .1، طه1410حسن، بريوت: دار الّتب العلمية 

 :حلب، حممود إبراهيم اايد :قيقحت ،ه(256البخاري، )ت ،التاريخ األوسط ـ

 .1، طه1397 الوعي دار

 .1، طه1424، بريوت: دار الفّر ه(463اخلطيب البغدادي )ت تاريخ بغداد، ـ
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، مرو بن غرامة العمرويع :حتقيق، ه(571ابن عساكر )ت مشق،تاريخ دِ  ـ

 .1، طه1419 دار الفّر بريوت: 

 .1، ط1427الدولة املّية، عبد احلق األنصاري، أوكاره: فقيه أعظم ببيل كيشن  تاريخ ـ

: ، امهةدالشيخ حممود حممد خليل حتقيق:، ه(256)ت التاريخ الّبري، البخاري ـ

  .دائرة املعارف العثءانية

(، حتقيق: الدكتور نارص الدين األسد، ه1225ناد، حسني بن غةام )ت تاريخ ـ

 .4، طه1415بريوت: دار الرشوق 

(، حتقيق: فاطمة يوسف ه333تأويمات أهل السة ة، أبو املةصور املاتريدي )ت ـ

 .1، طه1425: مؤسسة الرسالة ناحرون اخليمي، بريوت

السةوية )العدد السادس(، فضيلة الشيخ حممد حةيف خان  املال ةجتليات رضا  ـ

 .1، طه1428الرضوي، برييل: اإلمام أمحد رضا أكادمي، 

(، هاهور: سهيل ه1239حتفة اثةا عرشية، الشاه عبد العزيز الدهلوي )ت ـ

 .ه1395أكادمي، 

(، حتقيق: حممد أيمن عبد اهلل الشرباوي، ه911لسيوطي )تتدريب الراوي، ا ـ

 .ه1423القاهرة: دار احلديث 

اظ، ـ ين تذكرة احلف   حتقيق: الشيخ اكريا عمريات، (،ه748هبي )تالذ   شم  الد 

 .1، طه1419بريوت: دار الّتب العلمية 

ق تذكرة خلفاء أعىل حرضة، الدكتور جميد اهلل القادري والشيخ حممد صاد ـ

 ه.1413القصوري، كراتيش: اإلدارة لتحقيقات اإلمام أمحد رضا 
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 م.1983الشهيد، حممد خالد سيف، هاهور: مّتبة غزنوية  تذكرة ـ

أمحد القادري، فيصل آباد: سة ي دار اإلشاعة  علءاء أهل السة ة، حممود تذكرة ـ

ضوية العلوي    .2م، ط1992ة الر 

(، لّةؤ: مطبع نامي مةيش ه1325تةاروي )علءاء امهةد، رمحن عيل ال تذكرة ـ

 .1، ط ه1322 نولّشور

(، كانفور: مطبع ه1225املوتى والقبور، قايض ثةاء اهلل الباين بتي )تتذكرة ـ

 .ه1279نظامي 

بريوت:  ين،إبراهيم شم  الد   :حتقيق، (ه656، املةذري )ترتغيب والرتهيبال ـ

 .1، طه1417دار الّتب العلمية  

(، حتقيق: ه985، البيضاوي )ت التأويل التةزيل وأرسار أنواربيضاوي = تفسري ال ـ

 .1، طه1421الدكتور. حممد أمحد األطرش، بريوت: دار الرشيد 

، أعظم اجره: جمل  ه(911، والسيوطي )ته(864تفسري اجلمالني، املحيل  )ت ـ

 ه.1427الربكات اجلامعة األحرفية 

(، حتقيق: أسعد من الطي ب، ه327م الرااي )تتفسري ابن أيب حاتم، ابن أيب حات ـ

 .1، طه1417الرياض: مّتبة نزار مصطفى الباا 

 (، بريوت: دار الفّر.ه1127روح البيان، إسءاعيل حقي ) تفسري ـ

 (، بشاور: قديمي كتب خانه.ه1239تفسري فتح العزيز، الشاه عبد العزيز الدهلوي )ت ـ

سامي بن حممد بن حتقيق  ،ه(774تتفسري القرآن العظيم، ابن كثري ) ـ

 .2، طه1420دار طيبة  الرياض: ،الرمحن بن سمامة عبد
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ين ، = مفاتيح الغيب التفسري الّبري ـ ، بريوت: (ه606)ت الراايفخر الد 

 .2، طه1417إحياء الرتاث العريب  دار

: بريوت، (ه1225)ت القايض حممد ثةاء اهلل العثءاين املظهري، ظهريالتفسري امل ـ

 .1، طه1425 دار إحياء الرتاث العريب

بريوت: مؤسسة  عادل مرشد، :حتقيق (،ه852، الَعسقماين )تتقريب التهذيب ـ

 .1، طه1423الرسالة 

 (، كراتيش: مري حممد كتب خانه.ه1246تقوية اإليءان، إسءاعيل الدهلوي )ت ـ

يف والوهم، تلخيص املتشابه يف الرسم ومحاية ما أشّل مةه عن بوادر التصح ـ

(، حتقيق: سّيةة الشهايب، دمشق: طماس ه463اخلطيب البغدادي )ت

 .1م، ط1985

ةيعة املوضوعة، عيل بن حممد الّةاين  ـ يعة املرفوعة عن األحاديث الش  تةزيه الرش 

ا، عبد (، عبده963)ت  .2، طه1401اللطيف، بريوت: دار الّتب العلمية  الوه 

ين فرفور، ،ه(1004) مرتايشتةوير األبصار، الت   ـ دمشق:  حتقيق د. حسام الد 

 .1، ط2000الثقافة  دار

 .1، طه1415، بريوت: دار الفّر ه(852سقماين )تهتذيب التهذيب، ابن حار العَ ـ 

الدكتور مصطفى  :حتقيق ،ه(1030ةاوي )تامل   تيسري حرح اجلامع الصغري،ال ـ

هبي،  .1، طه1421 مرص: دار احلديث حممد الذ 

ضاء حوائج اإلخوان وما اجاء يف إغاثة اللهفان، أبو الغةائم الةريس قوا، ث ـ

(، حتقيق: د. عامر حسن صربي، بروت: دار البشائر اإلسمامية ه510)ت



 598 فهرس مصاِدر التحقيق

 .1، طه1414

حتقيق صدقي  ،ه(310الطربي )تابن اجرير اجامع البيان عن تأويل آي القرآن،  ـ

 ه.1415بريوت: دار الفّر  مجيل العط ار،

مام : دار الالرياض، ه(279)ت الصحيح، حممد بن عيسى الرِتمذيامع اجل ـ س 

 .1، طه1420

 .2، طه1425(، بريوت: دار الّتب العلمية ه911يوطي )تامع الصغري، الس  اجل ـ

اق املهدي، كوئته: ، حتقيق عبد الرا  ه(671ترطبي )اجلامع ألحّام القرآن، الق   ـ

 املّتبة الرشيدية.

ح الّايف واألني  الةاصح والشايف، ابن الفرج معايف الةهرواين اجللي  الصال  ـ

، حتقيق: عبد الّريم سامي اجلةدي، بريوت: دار الّتب العلمية (ه390)ت

 .1، طه1426

(، حتقيق: ه911األحاديث، عبد الرمحن السيوطي )ت اجامعمجع اجلوامع =   ـ

 .1، طه1423فريق من الباحثني بإحراف د. عيل مجعة، 

مة حممد أمحد املصباحي، هاهور: شبري برادرا ان مفتي اعظماجه ـ  . ه1428، العما 

َواْلياري )تاجل   ـ َّ  كارنر. ، هاهور: مشتاق ب كه(970واهر اخلمسة، الشيخ حممد غوث ال

(، هاهور: ه974هر املةظم يف ايارة قرب املّرم، ابن حار امهيتمي املّي )تـ اجلو

 .ه1405املّتبة القادرية 

(، هامش السةن ه745اجلوهر الةقي يف الرد  عىل البيهقي، ابن الرتكءاين )ت  ـ

 الّربى، ملتان: إدارة تأليفات أحرفية.
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(، القاهرة: دار الطباعة ه1230)تالدسوقي عىل املغةي، الدسوقي  حاشية ـ

 .ه1286العامرة 

ي ، حممد بن سامل احلفةاجلامع الصغري حرحاج املةري رس  حاشية عىل ال ـ

اج املةري(، مرص: مطبعة مصطفى البايب ه1181)ت ( )قد طبعت مع الرس 

 .3، طه1377وأوهاده 

(، مرص: دار إحياء ه1170اشية الفتح املبني، حسن بن عيل املدابغي )تـ ح

 الرتاث الّتب العربية.

 )هامش الدر  الغايل( (،ه1014ي )تلقار، اصنيحرح احِلصن احل را الثمنياحلِ  ـ

ة: امل  ّ  طبعة املريية.م

حتقيق حممد  ،ه(1340احلرَمني عىل مةحر الّفر واملني، اإلمام أمحد رضا ) حسام ـ

يواين املَيمةي،  .1، طه1427مؤسسة رضا  :هاهور أسلم رضا الش 

، حتقيق حممد ه(911حسن املحارضة يف تاريخ مرص والقاهرة، السيوطي )ت ـ

 تب العربي ة.، القاهرة: دار إحياء الّالفضل إبراهيم أبو

(، )هامش عىل ه833احلصني من كمام سيد املرسلني، ابن اجلزري )ت نصح ـ

 خزيةة األرسار(، بريوت: دار الفّر.

(، حتقيق: ه430حلية األولياء وطبقات األصفياء، أبو نَعيم األصفهاين )ت ـ

 القادر عطا، بريوت: دار الّتب العلمية. مصطفى عبد

 26(، بمبائي: رضا أكادمي ه1382دين البهاري )تحياة أعىل حرضت، ظفر ال ـ

 .1، ط2003كامبري إسرتيت 
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إحياء الرتاث ، بريوت: دار ه(808مريي )تحياة احليوان الّربى، الد   ـ

 .1ط ،ه1426العريب

(، بريوت: دار الّتب العلمية ه911صائص الّربى، السيوطي )تاخلـ 

 .2، طه1424

(، حتقيق: ه923الدين اخلزراجي )ت خماصة تذهيب هتذيب الّءال، صفيـ 

 .1، طه1422جمدي مةصور الشورى، بريوت: دار الّتب العلمية 

َّ الدر  املختار، احلَ  ـ  ه.1272، بريوت: دار إحياء الرتاث العريب ه(1088في )تص

 .ه1414(، بريوت: دارالفّر، ه911الدر املةثور يف التفسري املأثور، السيوطي )ت  ـ

مجع عبد الرمحن العاصمي  جمموعة من العلءاء، ،يف األاجوبة الةاديةسةية ال ردرال ـ

 .6، طه1417، (ه1392الةادي )

ي   ايةي دحمان، سةية يف الرد  عىل الوهابيةال ردرال ـ  ّ : ةبولإست، ه(1304)تامل

 .ه1431 مّتبة احلقيقة

ويت: (، حتقيق: بدر بن عبد اهلل البدر، الّه458الدعوات الّبري، البيهقي )ت ـ

 .1م، ط2009غراس للةرش والتوايع 

(، حتقيق: ه458، البيهقي )تيعةبوة ومعرفة أحوال صاحب الرش  دهائل الة   ـ

 .2، طه1423املعطي َقَلْعِاي، بريوت: دار الّتب العلمية  عبد د.

حممد رواس  .ق: ديق، حته(430)ت نعيم األصبهاين ودهائل الةبوة أب ـ

 .2، طه1406  : دار الةفائ ، بريوتعبد الرب عباس/قلعاي

مة السي د أبو بّر بن  ـ الدليل املشري إىل فلك أسانيد اهاتصال باحلبيب البشري، العما 
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مة: مّتبة املّي ة أمحد  ة املّر   ّ  م.1997احلبيش، م

حتقيق حممد أسلم ، ه(1340، اإلمام أمحد رضا )ت الدولة املّية باملادة الغيبية ـ

يواين املَيم  .1، طه1440ةي، مرص: دار امهارة األوىل رضا الش 

 م.1897(، مطبع َنَوْلَِّشوْر ه792ديوان احلافظ، شم  الدين حافظ شريااي )ت ـ 

، بريوت: دار الفّر ه(643)ت حمب الدين ابن الةاارتاريخ بغداد، ذيل  ـ

 .1، طه1424

 ه(.795ذيل طبقات احلةابلة، ابن راجب احلةبيل )ت ـ

رفة لبيان مشهور كتب السة ة املرشفة، العما مة حممد بن اجعفر سالة املستطرالـ 

 .6، طه1421(، بريوت: دار البشائر اإلسمامية ه1345الّتاين )ت 

حتقيق حممد  ،ه(1340اإلمام أمحد رضا )ت سائل عربية من الفتاوى الرضوية، ـ ر

يواين املَيمةي، مرص: دار امهارة األوىل   .1، طه1440أسلم رضا الش 

(، بريوت: ه694ياض الةرضة يف فضائل العرشة، حمب الدين الطربي )ترال ـ

 .2، طه1424الّتب العلمية  دار

اهر الربى عىل املاتبى = حاشية السيوطي عىل سةن الةسائي، السيوطي ـ 

صدقي مجيل العط ار،  :حتقيق(، )قد طبعت مع سةن الةسائي(، ه911)ت

 ه.1425بريوت: دار الفّر 

عامر حسني  د. :حتقيق(، ه290سةد، عبد اهلل بن أمحد بن حةبل )تاوائد املـ 

 .1، طه1410 البشائر اإلسمامية: دار بريوت ،الصربي

(، ه942ت )حممد بن يوسف دمشقي  بل امهدى والرشاد يف سرية خري العباد،س ـ
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 .1، طه1414حتقيق: الشيخ عيل حممد معوض، بريوت: دار الّتب العلمية، 

، كراتيش: نفي  ه(1070لياء، شهزاده دارا شّوه القادري )تسفيةة األو ـ

 .7، ط1986أكادمي، 

(، ه1206سلك الدرر يف أعيان القرن الثاين عرش، حممد خليل احلسيةي )ت ـ

 .3، طه1408بريوت: دار البشائر اإلسمامية، 

استاين )تشعَ األسليءان بن  ،سةن أيب داود ـ ، الرياض: ه(275ث الس 

 .، وملتان: مّتبة إمدادية1، طه1420مام الس   دار

 ه.1420، ملتان: نرش السة ةه(385سةن الدارقطةي )ت  ـ

، بريوت: دار إحياء الرتاث ه(273حممد بن يزيد القزويةي )ت ه،سةن ابن مااج ـ

 .1، طه1421 العريب

(، حتقيق: حبيب الرمحن ه227تسعيد بن مةصور، سعيد بن مةصور ) سةن ـ

 .1م ط1985ار الّتب العلمية األعظمي، بريوت: د

صدقي  :، حتقيقه(303سائي )ت)املاتبى(، أمحد بن شعيب الة   سائيسةن الة   ـ

 ه.1425مجيل العط ار، بريوت: دار الفّر 

(، حتقيق: فواا أمحد امريل، بريوت: ه255اهلل الدارمي )ت سةن الدارمي، عبد ـ

 .1، طه1407دار الّتب العريب 

 (، ملتان: إدارة التأليفات األحرفية.ه458لبيهقي )ت السةن الّربى، ا ـ

، بريوت: حسن عبد املةعم الشلبي، حتقيق: ه(303سائي )تـ السةن الّربى، الة  

 .1، طه1421 مؤسسة الرسالة
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، حتقيق: ه(643)ت ضياء الدين املقديس، واألحّام عن املصطفىـ السةن 

 .سرييدار مااجد ع اجدة:، عبد اهلل حسني بب عّاشة أبو

القادر عطا،  (، حتقيق: مصطفى عبده748ري أعمام الة بماء، الذهبي )تِس  ـ

 .1، طه1425بريوت: دار الّتب العلمية 

(، حتقيق: أمحد فريد املزيدي، بريوت: ه151لسرية الةبوية، حممد بن إسحاق )تا ـ

 .1، طه1424دار الّتب العلمية 

 يق: حممد شحاته إبراهيم، القاهرة: دار املةار.(، حتقه213السرية الةبوية، ابن هشام )ت  ـ

ية، اللواء الركن السيد يوسف بن  ـ الشارة الزكية يف األنسا، وسري آل بيت الةبو 

 .2، طه1423عبد اهلل مجل الليل، الرياض: مّتبة التوبة 

، حتقيق: ه(418هبة اهلل المالّائي )ت أصول اعتقاد أهل السةة واجلءاعة، حرح ـ

 .8، طه1423بن سعد بن محدان الغامدي، السعودية: دار طيبة أمحد  د.

، )طبع مع حاشية العطار عىل ه(864)ت اجمال الدين املحيل   مجع اجلوامع، حرح ـ

 حرح اجلمال عىل مجع اجلوامع(، بريوت: دار الّتب العلمية.

(، ه1122الباقي الزرقاين )ت نية، حممد بن عبدد  حرح الزرقاين عىل املواهب الل   ـ

 .1، طه1417بريوت: دار الّتب العلمية 

ث الدهلوي، سفر السعادةحرح  ـ : الباكستان(، ه1052)ت عبد احلق املحد 

 .املّتبة الةورية الرضوية

ام، بريوت: دار الفّر ه516حرح السة ة، البََغوي )تـ   .ه1419(، حتقيق: سعيد حممد اللح 

والتمسك بالسةن، أبو حفص  مذاهب أهل السة ة ومعرفة حرائع الدين ـ حرح
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(، حتقيق: عادل بن حممد، السعودية: مؤسسة قرطبة ه385شاهني )ت ابن

 .1، ط1415للةرش والتوايع 

 .مصطفى = مةاحل الشفا ومةاهل الصفا فـ حر

ين، ، حتقيق إبراهيم شم  الد  ه(321)ت احلةفي ـ حرح معاين اآلثار، الطحاوي

 كراتيش: قديمي كتب خانه.

إيران:  ، حتقيق الدكتور عبد الرمحن عمرية،ه(792ملقاصد، التفتاااين )تـ حرح ا

 .1، طه1409ورات الرشيف الريض شمة

ي البغداي )ت ـ (، حتقيق: د. ه360الرشيعة، أبو بّر حممد بن احلسني اآلاجر 

 .2، طه1420اهلل بن عمر بن سليءان الدمياي، الرياض:  عبد

محدي الدمرداش حممد العدل،  :، حتقيقه(458يهقي )تعب اإليءان، البَ ش   ـ

 .1، طه1424بريوت: دار الفّر 

مام ه544فا بتعريف حقوق املصطفى، القايض عياض )تش  الـ  (، حتقيق عبد الس 

 .2هـ، ط1422حممد أمني، بريوت: دار الّتب العلمية 

(، حيدرآباد ه756فاء السقام يف ايارة خري األنام، تقي الدين السبّي )تـ ش

 .3، طه1402الدكن: دائرة املعارف العثءانية 

هاهور: (، ه1276تفاء العليل ترمجة القول اجلميل، خرم عيل البلهوري، )ش ـ

 مّتبة رمحانية.

ق: سيد بن يق، حته(279الرتمذي )ت، الشءائل املحمدية واخلصائل املصطفوية ـ

مةعباس اجلليمي ة املّر   ّ  .1ط، ه1413 مصطفى أمحد الباا : املّتبة التاارية،، م
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 شمع شبستان رضا، املرتب: إقبال أمحد نوري، هاهور: مشتاق بك كارنر. ـ

مام ه(256صحيح البخاري، حممد بن إسءاعيل البخاري )ت ـ ، الرياض: دار الس 

 . 2، طه1419

، لبةان: بيت األفّار ه(254التيمي )ت ، حممد بن ِحب انانب  ـ صحيح ابن حِ 

 .م2004 ةالدولي  

، حتقيق الدكتور حممد مصطفى األعظمي، ه(311يمة )تصحيح ابن خزَ  ـ

 .3، طه1424بريوت: املّتب اإلسمامي 

اج الق  ـ صحيح مسلم، مسلم بن احلَ  مام : دار الرياض، ه(261ريي )تَش ا  الس 

 .1، طه1419

(، لّةؤ: مطبع ه1246تالرصاط املستقيم، إسءاعيل بن عبد الغةي الدهلوي، ) ـ

 .ه 1321املطابع  فخر

: ةرهاقال، ق: أمحد بن عيليق، حته(597اجلواي )ت ابنأبو الفرج ، صفة الصفوة ـ

 .ه1421احلديث،  دار

املديح، دكتور حاام حممد أمحد حاام، ودكتور حسني جميب املرصي،  صفوة ـ

 .1، طه1422، دايةامه : دارةرهاقال

(، ه974ِع والزندقة، ابن حار امهيتمي )تالصواعق املحرقة يف الرد  عىل أهل البِدَ  ـ

ا، عبد حتقيق: عبد  .3، طه1410اللطيف، ملتان: مّتبه جميديه  الوه 

اي، عْ لَ املعطي أمني قَ  الدكتور عبد :، حتقيقه(322ييل )تالضعفاء الّبري، العقَ  ـ

 .1، طه1404بريوت: دار الّتب العلمية 
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ي افعية الّربى، ابن الس  ـ الطبقات الش   ، حتقيق: د. حممود حممد الطةاحي د. ه(771)تّب

 .1، طه1383فيصل عيسى البايب احللبي مطبعة عبد الفتاح حممد احللو، القاهرة: 

 .1، طه1414(، بريوت: دار الفّر ه230بقات الّربى، ابن سعد )تطالـ 

مة، عبد احلق األنصاري، چّوال: هباء الدين اكر ـ ة املّر   ّ يا العلءاء العايمني يف م

، وحتقيق: حممد عبد القادر عطا، بريوت: دار الّتب 1، ط ه1424هائربيري 

 .1ط ،ه1410العلمية 

ضوية، اإلمام أمحد رضا )ت ـ حتقيق (، ه1340العطايا الة بوية يف الفتاوى الر 

 .1، طه1438 دار الفقيه: أبوظبي، الشيخ حممد أسلم رضا الشيواين امليمةي

ه العلمي ة واألدبي ة )رسالة مااجستري(،  العما مة نقي عيل خاْن، ـ حيات ه وحتقيقات 

 .ه1426حممد حسن، كراتيش: اإلدارة لتحقيقات اإلمام أمحد رضا  د.

حتقيق: د. سعد بن عبد اهلل احلميد/د.خالد بن  ،ه(327لل ابن أيب حاتم )تعِ  ـ

 .1، طه1427 مطابع احلمييض: ياضرال الرمحن اجلرييس، عبد

عامل : بريوت، صبحي السامرائي :، حتقيقه(279ي )ترتمذ، الريّبلل الالعِ  ـ

 .1، طه1409 الّتب

، حتقيق حمفوظ ه(385بوية، الدارقطةي )تلل الواردة يف األحاديث الة  العِ  ـ

 ه.1405لفي، الرياض: دار طيبة محن الس  الر  

(، بريوت: ه855، العيةي احلةفي )تحرح صحيح البخاري يعمدة القار ـ

 .1ط ،ه1418ّر الف دار

(، حتقيق: حامد أمحد الطاهر، القاهرة: ه462ل اليوم والليلة، ابن السةي )تعم ـ
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 .1، طه1425املّتب الثقايف 

 .1، طه1408(، بريوت: دار الّتب العلمية ه303ل اليوم والليلة، الة سائي )تـ عم

لشها،، عةاية القايض وكفاية الرايض حاشية عىل تفسري البيضاوي = حاشية ا ـ

 (، بريوت: دار الصادر.ه1069ت )شها، الدين اخلفااجي 

(، ه833ت ) غاية الةهاية يف طبقات القراء، شم  الدين أبو اخلري ابن اجلزري ـ

 .1، طه1427بريوت: دار الّتب العلمية

اا )تالغيمانيات،  ـ ق: حلمي كامل أسعد يق، حته(354أبو بّر حممد الشافعي البز 

 .1ط، ه1417 : دار ابن اجلوايياضالر، عبد امهادي

 ق:يقحت ،ه(354)تالغيمانيات= كتا، الفوائد، أبو بّر حممد بن عبد اهلل الشافعي  ـ

 .1، طه1417حلمي كامل أسعد عبد امهادي، الرياض: دار ابن اجلواي 

، مرص: املطبعة ه(1081)ت ميلين الر  ة، خري الد  الفتاوى اخلريية لةفع الربي   ـ

 ه.1306امليمةية 

(، هاهور: أهلحديث أكادمي ه1320نذير حسني الدهلوي )تاوى نذيرية، فت ـ

 .2، طه1390

، القاهرة: ه(852فتح الباري برشح صحيح البخاري، ابن حار العسقماين )ت ـ

 ه.1424دار احلديث 

 ، بريوت: دار إحياء الرتاث العريب.ه(861ءام )ت فتح القدير، الّءال ابن امه   ـ

خاوي )تفتح امل ـ ين الس  (،  حتقيق: ه902غيث حرح ألفية احلديث، شم  الد 

.ه1421صماح حممد حممد عويضة، بريوت: دار الّتب العلمية 
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(، هاهور: حركة ه1180ت )شاه ويل اهلل الدهلوي ، محن يف ترمجة القرآنفتح الر   ـ

 قدرة اهلل.

ة: مّتبة الثقافية (، القاهره257وح مرص واملغر،، أبو القاسم املرصي، )تفت ـ

 .ه1415الديةية 

(، حتقيق: السعيد بن بسيوين ه509الفردوس بمأثور اخلطا،، الَديلمي )ت ـ

 .1، طه1406اغلول، بريوت: دار الّتب العلمية 

(، صالح بن حممد العقيل، املديةة ه430فضائل اخللفاء الراشدين، أبو نعيم )ت ـ

رة: دار البخاري للةرش والتوايع   .1، طه1417املةو 

(، حتقيق: د. ويص اهلل حممد عباس، ه241فضائل الصحابة، أمحد بن حةبل )ت ـ

 .1، طه1403بريوت: مؤسسة الرسالة 

الفضل املوهبي يف معةى إذا صح  احلديث فهو مذهبي، اإلمام أمحد رضا  ـ

 .2، ط1400(، هاهور: مركزي جمل  رضا، ه1340)ت

ت اين )تاحل واألثبات، عبد هارسهرس الفَ فَ ِـ
(، حتقيق: الدكتور ه1382ي الِّ

 .2، طه1402إحسان عب اس، بريوت: دار الغر، اإلسمامي 

(، حتقيق: خماف حممود عبد السميع، ه415، ابن برشان البغدادي )تفوائدال ـ

 .1، طه1423بريوت: دار الّتب العلمية 

، الرياض: (، حتقيق: محدي عبد املايد السلفيه414، متام الرااي )تفوائدال ـ

 .1، طه1412مّتبة الرشد 

، ق: جمدي السيد إبراهيميق، حته(281ابن أيب الدنيا )ت، قضاء احلوائج ـ
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 .: مّتبة القرآنالقاهرة

(، هاهور: ه1176تاجلميل يف بيان سواء السبيل، الشاه ويل اهلل الدهلوي، ) قولال ـ

 مّتبة رمحانية.

(، حتقيق: ه427بن حممد الثعلبي، )تالّشف والبيان عن تفسري القرآن، أمحد  ـ

 .1، طه1422اإلمام أيب حممد بن عاشور، بريوت: دار اإلحياء الرتاث العريب 

(، حتقيق: بديع السيد اللحام، ه743الّاشف عن حقائق السةن، الطيبي، )ت ـ

 .1، طه1413كراتيش: إدارة القرآن والعلوم اإلسمامية 

 ( ه630تيف التاريخ، ابن األثري ) ملاالّ ـ

اجال، ابن عدي )ت ـ (، حتقيق: عادل أمحد ه365الّامل يف ضعفاء الر 

.1، طه1418دار الّتب العلمية املواجود، بريوت:  عبد

(، حيدرآباد ه584كتا، اهاعتبار، أبو بّر حممد بن موسى احلاامي امهمداين )ت ـ

 .2، طه1359الدكن: دائرة املعارف العثءانية

 .3، طه1382(، القاهرة: املّتبة السلفية ه182ت)يوسف  وم أبإلماا، ـ كتا، اخلراج

(، حتقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن ه281كتا، ذكر املوت، ابن أيب الدنيا )ت ـ

 .1، طه1423آل سلءان، عاءان، مّتبة الفرقان 

(، حتقيق: أ.د. باِسم بن فيصل اجلوابرة، ه287كتا، السة ة، ابن أيب عاصم )ت ـ

 .1، طه1419الصمييعي للةرش والتوايع  الرياض: دار

ل )ت، كرامات األولياء ـ  .ه(439أبو حممد اخلمَا 

 ه.1419 ، بريوت: دار الفّره(1067)تكشف الظةون، حااجي خليفة  ـ
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(، كراتيش: ه1340العلة عن سمت القبلة، اإلمام أمحد رضا خاْن )ت كشف ـ

 .3، طه1425اإلدارة لتحقيقات اإلمام أمحد رضا 

 الّلءات الطيبات،  دهيل: مطبع جمتبائي. ـ

ل، املت قي امهةدي )ت ـ حممود عمر الَدمياطي، ملتان:  :، حتقيقه(975كةز العءا 

 ه.1424ليفات األحرفية أتالإدارة 

 إبراهيم بن حسني مري غةي.كةز الفوائد حرح بحر العقائد،  ـ

(، حرض موت، ه695الّواكب الدرية يف مدح خري الربية، البوصريي )تـ 

 .1، طه1420الفقهيه للةرش والتوايع  دار

 (، بشاور: مّتبة فاروقية.ه741لبا، التأويل يف معاين التةزيل، اخلاان )ت ـ

 .3، طه1414(، بريوت: دار صادر، ه711لسان العر،، ابن مةظور )ت  ـ

(، حتقيق: الشيخ عادل أمحد ه852لسان امليزان، ابن حار العسقماين )ت ـ

 .1، طه1416املواجود، بريوت: دار الّتب العلمي ة  عبد

الرمحن  حتقيق أبو عبد ،ه(911، السيوطي )تيف األحاديث املوضوعة الآللئ املصةوعة ـ

 .1، طه1417بريوت: دار الّتب العلمية  صماح بن حممد بن عويضة،

(، ه1052عات التةقيح يف حرح مشّاة املصابيح، الشيخ عبد احلق الدهلوي )ـ مل

 .1طه1435حتقيق: د. تقي الدين الةدوي، األمارات: دار الةوادر

واقح األنوار يف طبقات األخيار = الطبقات الّربى، عبد الوها، الشعراين ـ ل

 (، بريوت: دار الفّر.ه973)ت

 (، بشاور: رمحن غل ببليرشا.ه1273ثةوي، موهانا روم )تاملـ 
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مود إبراهيم اايد، بريوت: حم :، حتقيقه(354املاروحني، ابن ِحب ان )ت ـ

 ه.1412املعرفة  دار

ة ي دنيا"املال ة الشهرية  ـ  ه.1408م/1988، برييل حريف، عدد حزيران "س 

رة: مّتبة دار اإليءان ه(986جممع بِحار األنوار، طاهر الَفتةي )ت ـ ، املديةة املةو 

 .3، طه1415

القادر أمحد عطا، بريوت: (، حتقيق حممد عبد ه807يثمي )تجممع الزوائد، امهَ  ـ

 .1، طه1422دار الّتب العلمية

 (، بريوت: دار الفّر.ه456املحىل باآلثار، ابن حزم الظاهري )ت ـ

(، امهةد: املطبعة املحمدية ه792املعاين، سعد الدين التفتاااين )ت خمترص ـ

 .ه1261

حتقيق حممد  ،(ه1343)ت رداد، عبد اهلل أبو اخلري مِ "هرور والز  نرش الة  "خمترص  ـ

ة: عامَل املعرفة. سعيد العامودي،  اجد 

ة، ـ (، هاهور: الةورية ه1052)ت هلويث الد  املحد   احلق   عبد مدارج الةبو 

 .2، طه1418 گالرضوية َببلِِشة

آة اجلةان وعربة اليقظان يف معرفة ما يعترب من حوادث الزمان، عفيف الدين مر ـ

املةصور، بريوت: دار الّتب العلمية (، حتقيق: خليل ه768اليافعي )ت

 . 1، طه1417

، حتقيق: شعيب األرناؤوط، بريوت: ه(275)تاسيل، أبو داود الساستاين رامل ـ

 .1، طه1408مؤسسة الرسالة 
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حممد صدقي  :، حتقيقه(1014مرقاة املفاتيح حرح مشّاة املصابيح، القاري )ت ـ

 ه.1414ار، بريوت: دار الفّر مجيل العط  

 (، مرص: مطبعة السعادة.ه906ملسامرة برشح املسايرة، ابن أيب الرشيف )تا ـ

(، حتقيق: أيمن بن عارف الدمشقي، بريوت: دار ه316ج، أبو عوانة )ترَ خاملست ـ

 .1، طه1419املعرفة 

ة  :، حتقيقه(405ك، احلاكم الةيسابوري )تاملستدرَ  ـ  ّ محدي الدمرداش حممد، م

مة: مّتبة نزار مصط  .1، طه1420فى الباا املّر 

وحتقيق:  .2، طه1414، بريوت: دار الفّر ه(241سةد، أمحد بن حةبل )تامل ـ

 .1، طه 1421شعيب األرنؤوط، بريوت: مؤسسة الرسالة 

(، حتقيق: عبد الغفور بن عبد احلق ه238 إسحاق بن راْهَويه )ت سةد،امل ـ

 .1م ط1991البلويش، املديةة املةورة: مّتبة اإليءان 

(، حتقيق: د. حممد بن عبد املحسن الرتكي، ه204أبو داود الطياليس )ت سةد،امل ـ

 .1، طه1419مرص: دار هار 

(، حتقيق: عادل بن يوسف العزااي/أمحد بن ه235ابن أيب شيبة )ت سةد،امل ـ

 .1م، ط1997فريد املزيدي، الرياض: دار الوطن 

ار = البحر الزخار، أمحد بن عمرو  ـ مسةد حمفوظ  (، حتقيق:ه292البزار )تالبز 

رة، مّتبة العلوم واحلّم   .1م، ط2009الرمحن اين اهلل، املديةة املةو 

ين  :، حتقيقه(307مسةد أيب يعىل املوِصيل، أمحد بن عيل التميمي )ت ـ ظهري الد 

 .1، طه1422الرمحن، بريوت: دار الفّر  عبد
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قيق: حسني أمحد صالح (، حته282ارث، احلارث بن أيب أسامة )تمسةد احل ـ

رة: مركز خدمة السة ة والسرية الة بوية   .1،طه1413الباكري، املديةة املةو 

(، حتقيق: حمفوظ الرمحن اين اهلل، املديةة املةورة: مّتبة ه335الشايش )ت مسةد ـ

 .1، طه1410العلوم واحلّم 

لفي، (، حتقيق: محدي بن عبد املايد السه454الشها،، القضاعي )ت مسةد ـ

 .2، طه1407بريوت: مؤسسة الرسالة 

(، حتقيق: سعيد حممد اللحام، ه749مشّاة املصابيح، اخلطيب التربيزي )ت ـ

 .1، طه1411بريوت: دار الفّر 

 .1، طه1415(، الرياض: دار امهارة ه576شيخة، أبو طاهر السلفي )تامل ـ

: بريوت، ه(683)ت أبو عبد اهلل حممد بن موسى املراكيش، باح الظماممص ـ

 م.2004الّتب العلمية  دار

 الدر السلفية.: ةدامهحتقيق: حممد عوامة، ، ه(235يبة )تف، ابن أيب َش املصة   ـ

محن األعظمي، ، حتقيق حبيب الر  ه(211ةعاين )تاق الَص الرا   ف، عبداملصة   ـ

 بريوت: املّتب اإلسمامي.

(، حتقيق: ه852بن حار العسقماين )تاملطالب العالية بزوائد املسانيد الثءانية، ا ـ

 .1، طه1424حممد حسه حممد حسه إسءاعيل، بريوت: دار الفّر 

ة(، كراتيش: اإلدارة لتحقيقات اإلمام أمحد معارف الر   ـ ضا )املالة العربية الَسةوي 

 .ه1407رضا 

 .ه1420ضا )املالة الَسةوي ة( كراتيش: اإلدارة لتحقيقات اإلمام أمحد رضا ـ معارف الر  
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، حتقيق: خالد عبد الرمحن العك ومروان ه(516البغوي )ت ،معامل التةزيل ـ

وبريوت: دار إحياء الرتاث ه. 1425سوار، ملتان: إدارة تأليفات األحرفية 

 ، حتقيق: عبد الرااق املهدي.1، طه1420العريب 

 .ه1351(، حلب: املطبعة العلمية ه388السةن، اخلطايب )ت معامل ـ

دار املقط م  :(، القاهرةه1289املةتقد، العمامة فضل الرسول البدايوين )ت دقتاملع ـ

 .1، ط1429

(، )قد طبع مع ه1340املستةد بةاء نااة األبد، اإلمام أمحد رضا خاْن )ت دماملعت ـ

 .1، ط1429دار املقط م  :املعتقد املةتقد( القاهرة

حسن حممد حسن إسءاعيل  حممد :، حتقيقه(360املعام األوسط، الطرباين )ت ـ

 .1، طه1420افعي، بريوت: دار الفّر الش  

، حممد األمني بن حممد اجلّةي(، حتقيق: ه317الصحابة، للَبَغوي )ت معام ـ

 .1، طه1421الّويت: مّتبة دار البيان 

(، حتقيق: صماح بن سامل املرصايت، املديةة ه351الصحابة، ابن قانع )ت معام ـ

رة: مّتبة ا  .1، طه1418لغرباء األثرية املةو 

حتقيق: عبد الرمحن حممد عثءان، بريوت:  ،ه(360ري، الطرباين )تصغاملعام ال ـ

 .1، طه1418دار الفّر 

املايد السلفي، بريوت:  عبد :، حتقيقه(360عام الّبري، الطرباين )تامل ـ

 .2، طه1422 إحياء الرتاث العريب دار

 سالةسة الر  ، بريوت: مؤس  (ه1408)ت ةفني، عمر رضا كحالمعام املؤل   ـ
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 .1، طه1414

(، حتقيق: عبد املعطي أمني قلعاي، ه458رفة السةن واآلثار، البيهقي )تمع ـ

 .1، طه1412دمشق: دار قتيبة 

(، حتقيق: عادل بن يوسف ه430رفة الصحابة، أبو نَعيم األصبهاين )تمع ـ

 .1، طه1419العزااي، الرياض: دار الوطن للةرش 

(، حتقيق: الشيخ ه536ل م بفوائد املسلم، حممد بن عيل املااري املالّي )تعامل ـ

 .2م، ط1988حممد الشاذيل الةيفر، اجلزائر: دار التونسية 

ق: د. ماان يقحت، ه(761مغةي اللبيب عن كتب األعاريب، ابن هشام )ت ـ

 .6، طه1985: دار الفّر دمشقاملبارك/حممد عيل محد اهلل، 

ين  صد احلسةةقاامل ـ يف بيان كثرٍي من األحاديث املشتهرة عىل األلِسةة، شم  الد 

خاوي )ت (، حتقيق: حممد عثءان اخلشت، بريوت: دار الّتا، ه902الس 

 .1، طه1425العريب 

، ه(327أبو بّر اخلرائطي )ت، مّارم األخماق ومعاليها وحممود طرائقها ـ

 .1، طه1419 : دار اآلفاق العربيةة، القاهرحتقيق: أيمن عبد اجلابر البحريي

(، ه406مةاحل الشفا ومةاهل الصفا، عبد امللك بن أيب عثءان اخلركويش )ت ـ 

 .1، طه1424مّة املّرمة: دار البشائر 

ين املتقي امهةدي )ت مةتخب ـ ل، عيل بن حسام الد  (، مرص: املطبعة ه975كةز العءا 

 د(..)عىل هامش مسةد اإلمام أمحه1313امليمةية،

يس  )ت ـ َّ ،  ه(249املةتخب من مسةد عبد بن محيد، أبو حممد عبد احلميد ال
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: ةرهاقحممود حممد خليل الصعيدي، ال/ق: صبحي البدري السامرائييقحت

 .1، طه1408مّتبة السةة 

سة انتشارات ه(1365املةاد يف األعمام، لوي  معلوف )ت ـ ، قم: مؤس 

 .26، طه1384العلم  دار

، الة َووي حرح صحيح مسلملرشح صحيح مسلم بن احلااج =  املةهاج ـ

 (، بريوت: دار إحياء الرتاث العريب.ه676)ت

ات، اإلمام حممد املهدي الفايس )تم ـ (، مرص: مّتبة مصطفى ه1052طالع املرس 

 .2، طه1389البايب احللبي 

ت: (، حتقيق: مارسدن اجون ، بريوه207غااي، حممد بن عمر الواقدي )تامل ـ

 .3، طه1409دار األعلمي 

ة، الَقسطماين )ت ـ ن ية باملةح املحمدي  (، حتقيق: صالح أمحد ه923املواهب اللد 

امي، غارات: مركز أهل السة ة بركات رضا   .1، طه1412الش 

 ه.1423، بريوت: املّتبة العرصية ه(195)ت أن بن  مالك اإلمام ،أط  وامل ـ

 .1، بريوت: دار الفّر طه(973تعراين )امليزان الّربى، الش   ـ

ثر اجلواهر والدرر يف علءاء القرن الرابع عرش، د. يوسف املرعشيل، بريوت: دار ن ـ 

 .1ط ه1427املعرفة 

، واارة ه(874)ت الةاوم الزاهرة يف ملوك مرص والقاهرة، يوسف أبو املحاسن ـ 

 .دار الّتبمرص: الثقافة واإلرشاد القومي، 

(، ه577يف طبقات األدباء، أبو الربكات كءال الدين األنباري )تاأللباء  نزهة ـ
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 .3، طه1405حتقيق: إبراهيم السامرائي، األردن: مّتبة املةار 

، ملتان: ه(1341احلي الة دوي )ت وباهة املسامع والةواظر، عبد نزهة اخلواطر ـ

 ه.1413طيب أكادمي 

، ه(1069ها، اخلفااجي )تفاء القايض عياض، الش  اض يف حرح ِش نسيم الري   ـ

 .1، طه1421دار الّتب العلمية بريوت: القادر عطا،  حممد عبد :حتقيق

يلعي )تن ـ اية، الز  ين، بريوت: ه762صب الر  (، حتقيق: أمحد شم  الد 

ِ.1، طه1416الّتب العلمية  دار

 (، هاهور: تااجران كتب.ه898الرمحن اجلامي )ت نفحات األن ، عبد ـ

سول، احلّيم الرِت نوادر األص ـ  :، حتقيقه(318مذي )تول يف معرفة أحاديث الر 

 .1، طه1425احلميد حممد الدرويش، دمشق  عبد

، طرابل : كلية ه(1036نيل اهابتهاج بتطريز الديباج، ألمحد بابا التةبّتي )ت ـ

 .1، ط1398الدعوة اإلسمامية، 

بريوت: حركة ويش، حتقيق حممد عدنان در، ه(593رغيةاين )تـ امهداية، املَ 

 األرقم بن أيب األرقم. دار

 ه.1419، بريوت: دار الفّر ه(1339هدية العارفني، إسءاعيل باشا البغدادي )ت ـ

 (، حيدرآباد: أكادمية الشاه ويل اهلل الدهلوي.ه1176)تعات، الشاه ويل اهلل الدهلوي مهـ 

 خانه. َيْك روَاْه، إسءاعيل الدهلوي )ت(، ملتان: فاروقي كتبـ 

ة، غمام مهر عيل، اجشتيان: املّتبة املِ  ـ  هرية.اليواقيت املهري 
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 58 ..........................................بعض مؤلَّفات اإلمام..
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ه جمد   اعرتاف علامء

 81 دًا...........العاََل بتفّقه  اإلمام أمحد رضا وكون 

 81 ......................."شاعر املرشق"قال الدكتور إقبال الشهري بـ
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 84 .......................مرداد املّكي احلنفي قال الشيخ أمحد أبو اخلري

 84 .................رقم الشيخ إسامعيل خليل أمني مكتبة احلرم املّكي

 85 سطر الشيخ حمّمد سعيد بابصيل مفتي الّشافعية وشيخ العلامء بمّكة املحميّة

 85 .ّيةحّرر الشيخ عبد اهلل بن عبد الّرمحن رساج مفتّي احلنفيّة بّكة املحم

 86 ....كتب الشيخ عبد اهلل بن حممد صدقة َزيني َدحالن اجليالين املّكي

 86 ....حرب السّيد حسني ابن العاّلمة السّيد عبد القادر الطرابليس قائالً 

 87 ..................سّجل السّيد أمحد بن عيل املهاجر يف املدينة املنورة

 87 ..............األزهري األمحديقال العاّلمة موسى بن عيل الّشامي 
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 88 .............كتب شيخ العلوم والطريقة الشيخ ياسني أمحد اخلياري

 88 ...........................خّط العاّلمة يوسف بن إسامعيل النَبهاين

 89 ..............................قال موالنا السّيد حممد عثامن القادري

 89 ..............................خ عبد الّرمحن الَدّهانقال موالنا الشي

 89 ..........................قال موالنا الشيخ عابد بن حسني املالكي

 90 .........................قال الشيخ ضياء الّدين أمحد املهاجر املدين

 90 ...........الشيخ حممد مجال بن حممد األمري بن حسني املالكيكتب 

 91 ..........................الشيخ حمّمد خمتار بن عطارد اجلاويكتب 

 91 .................................كتب الشيخ عيل بن أمحد املْحضار

 92 ...........................كتب الشيخ عبد احلميد بن حممد العّطار

 92 ...........................قال الشيخ السّيد يوسف عطاء البغدادي

مشقي  92 .............................قال الشيخ حممد أمني سَويد الد 

مشقي  93 .........................................قال الشيخ حمّمد الد 

 93 ........................................................وفاة اإلمام

 97 ..........................................................السؤال:

 104 ...........................................................اجلواب

 105 ....................................................العائدة القاهرة

 سي   الوهابّية عىل حمو ذكر   أساس مذهب
 105 ...........اإلنس واجلان د 

 105 قياماً وقعوداً  إّن معاجلة أمثال هؤالء اإلكثاُر بذكر حبيبنا العديم النظري 
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 106 ............................سلطنة املصطفى يف َمَلكوت كل  الورى

 106 .جدي يقول جهارًا: إّن الّذين مَضواهم الشيخ النَّ مذهب   ُس كان مؤس  

 108 .................املخالفني هجمن عىل البدعة من احلديث كتب مجيع

 108 بعد زمنه نن واملسانيد واملعاجيم وغريها أّلفْت ديث من الّصحا  والسُّ احل كتب

 108 عونمبتد   هافوؤلّ مكذلك ، وةبدعمن الت فالَّ ؤهذه امل الوهابية مجيعُ  فعىل منهج  

 108 وعددٍ  بُدون ختصيص لفٍظ وصيغةٍ ووقٍت  ندب الصالة والسالم عىل احلبيب 

 109 .................بذكر االسم رشك   إمام الوهابية قد كتب أّن اإلكثارَ 

 110 .............................هل جيوز آلبائك ما ال جيوز لغريهم؟!

وحى إليهم يف الباطن نّص إمام الوهابية يف اهلند: أّن بعض األولياء يُ 

 .........................نبياءبغري وساطة األنبياء،وهم معصومون كاأل
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 111 ....عندهم يخ  ر الّش وفية وكيفية تصوُّ الصُّ عىل أوراد  مةداوَ ومُ  التزام

 112 .............وظائف الصوفية وأشغلهم ليس ببدعة وخمالفة للرشع

 113 ..................................بل إىل اهللتصّور الشيخ أقرب الّس 

 114 ......................................يتصّوف اهلندّية ابيةالوه إمام

 املالئمةُ  املناسبة لكّل وقٍت والّرياضاُت  نّص إمام الطائفة: األشغاُل 

 .......................................................لكّل قرٍن ختتلف

 

114 

 115 ...كًا عندالوهابيةكان رش "البالء دافع"اهلل بـ نا رسوُل دُ ف سيّ يوَص 

 115 يف قصيدته الشهرية "البالء دافع"صف رسول اهلل بـاهلل يوَ  الشيخ ولّ 

 115 اهلل وخرُي مانح ة  النّاس وخرُي بريّ  لجأهم وأنفعُ باد ومَ للع   الذ  مُ  بيُّ النَ 
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 ..............................واألولياَء والشهداَء كلَّهم يف درجٍة واحدةٍ 

 

121 

 121 ................لّدنيا بعد انتقاهلم منهاُأعطَي الترّصُف للّصاحلني يف ا

 121 لألولياء ترّصف  يف الّدنيا بعد انتقاهلم  عطَي نّص الشيخ عبد العزيز: أُ 

 122 الشيخ عبد العزيز: أّن األمور التكوينيّة متعلّقة  بـ سيّدنا عيّل وذّرّيته يرّص 

 122 .....................ةليّ اهلل الدهلوي صاحب املناقب العَ  الشيخ ولّ 
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 127 .....................................: ذايتٌّ وعطائيٌّ َنوعان قيقّي احل

 128 .................................آن الكريمأمثلة يف اإلسناد من القر

 128 ..بجميع هذه الّصور شائع  ذائع  يف مجيع حماورات عقالء العاَلَ  اإلسنادُ 

 128 ................هذه هي احلقيقة العطائية "العليم"وصف األنبياء بـ

 128 .............هذه احلقيقة الذاتّية "العليم"وصف نفَسه بـ واملوىل 

قة بني اإلطالق احلقيقي واملجازي  128 ...................ال بدَّ من التفر 

بكي قُة بني احلقيقة واملجاز عند اإلمام السُّ  129 .....................التفر 

 129 .....................قد تكون النسبة حقيقيًة عطائّيًة، وتكون جمازّيةً 

 129 ........................البالء لدفع سبب  ووسيلة  وواسطة   أّنه 

ُك؟! ، فهل ثبَت به الرش   131 ...............العاََل موجود  وخالُقه موجود 

 132 ........................................تكفري املسلمني ظلم  عظيم

 اهلل ليس صفًة إهلّيةً 
 
 اهلل، فام كان بعطاء

 
 134 ....الّصفُة اإلهليّة ليست بعطاء

ك، يتعّدى إىل اهلل ورسوله  134 ........حكُم الوهابية عىل املسلمني بالرش 

 137 الباب األّول

 137 ةيّ آنرقالفصل األّول يف اآلیات ال

 137 ........................رةسبب  لدفع البالء حّتى عن الكفَ  نبّينا 

 137 ......................................................اآلیة األوىل:
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 137 ..................................الّرمحة سبب  لدفع البالء واألزمة

 137 .......................................................اآلیة الثانية:

 138 الّرمحة، ومفيُض الوجود عىل كّل موجودٍ، وهو عني الّرمحة رسوُل  هو 

 138 ...........هو عنُي الّرمحة ياء ُخلقوا من الّرمحة، ونبيُّنا مجيع األنب

 139 .سبب  لقبول الَتوبة ودفع  بالء العذاب احلضوُر إىل جناب النّبي 

 139 .......................................................اآلیة الثالثة:

 139 .فع بالء العذابسبب  لقبول التوبة ود اإلتيان إىل حرضة النّبي 

 ................ 139تعاىل للجنّة بابًا زائدًا، وهو باب حممٍد هلل جعل ا

 141 ...........................حيٌّ يف قربه أبَد اآلباد اهلل  إّن رسول

 141 .....................................حديث شّد الّرحال وتوضيحه

 143 ....................لة  وواسطة  لدفع البالءاملجاهدون يف سبيل اهلل آ

 143 ......................................................اآلیة الّرابعة:

 144 ...إّن اهللَ يدفع البالَء باملسلمني عن الكَفرة، وبالّصاحلني عن الفَجرة

 144 ....................................................اآلیة اخلامسة:

 144 ...........احلكمُة يف منع دخول املسلمني مّكَة املكّرمة عند احلَديبية

 144 ....................................................اآلیة الّسادسة:

 146 یةالفصل الثاين يف األحادیث النّبو

 146 ...................................................احلدیث األّول:

ع  ... َلصبَّ عليكم العذاب صّباً  باد  هلل ُركَّ
 146 ...................لوال ع 
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 146 ....................................................احلدیث الثاين:

 147 ....إّن اهلل ليدفُع البالَء باملسلم الّصالح عن مئة  أهل بيٍت من جريان ه

 147 ..................................................ث:احلدیث الثال

 148 .....................................ُيرزق أهُل األرض بالّصاحلني

 148 ...................................................احلدیث الرابع:

 149 .............................هل ُتنرَصون وُترَزقون إاّل بُضعفائكم!

 149 .................................................احلدیث اخلامس:

 149 .......................................إّن اهللَ ينرص القوَم بأضَعفهم

 149 .................................................احلدیث الّسادس:

 150 ..............................................لعّلك ُترَزق بأخيك!

 150 ..................................................احلدیث الّسابع:

 150 .............تقوم األرُض بالّصاحلني، وهبم ُُتَطرون، وهبم ُتنرَصون

 150 ...................................................احلدیث الثامن:

 151 .الّصاحلون ُيْسَقى هبم الغيُث، وُيرَصف هبم العذاُب والبالُء والَغرُق 

 151 ..................................................احلدیث التاسع:

 151 ....................األبداُل يف الّشام، وهبم ُتنرَصون، وهبم ُترَزقون

 151 ..................................................احلدیث العارش:

 152 ....لن ختلَو األرُض من أربعني رجاًل، فب هم ُيسَقون، وهبم ُينرَصون

 152 ......................................................:١١احلدیث 



 626 وياتتحفهرس الم

 152 لن ختلَو األرُض من ثالثني، هبم ُتغاثون، وهبم ُترَزقون، وهبم ُُتَطرون

 152 ......................................................:١٢احلدیث 

 153 ..................األبداُل األربعون، يدفع اهللُ هبم عن أهل األرض

 153 ..................................................... :١٣احلدیث 

 153 ......كل ها األبداُل األربعون حيفظ اهللُ هبم األرَض، وُهم يف األرض

 153 ......................................................:١٤احلدیث 

يت وُيمط ر وُينب ت ويدفع البالءَ  إّن هلل   154 يف اخلَلق ثالثمئٍة، فبهم حُيي ي وُيم 

 154 ......................................................:١٥احلدیث 

 155 ...................ن ثالثة  ... ُهم أعزُّ من الكربيت األمَحرقّراُء القرآ

 155 ......................................................:١٦احلدیث 

 156 ......النّجوُم أَمنة  للّسامء، وأنا أَمنة  ألصحايب، وأصحايب أَمنة  ألّمت ي

 156 ......................................................:١٧احلدیث 

 157 ..................النّجوم أمان  ألهل الّسامء، وأهُل بيت ي أمان  ألّمت ي

 157 .................................................:١٩، ١٨احلدیث 

 157 االختالف النُّجوُم أمان  ألهل األرض من الَغرق، وأهُل بيت ي أمان  ألّمتي من

 158 .......أهُل بيت ي أمان  ألّمت ي، فإذا ذهب أهُل بيت ي أتاُهم ما يوَعدون

 158 ......................................................:٢٠احلدیث 

 158 .....................................النبيُّ أماُن الّدنيا ورساُج أهل ها

 158 ......................................................:٢١احلدیث 
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محاء من أّمتي  159 .................................اطلبوا الفضَل إىل الرُّ

 159 .................................................:٢٣، ٢٢احلدیث 

سان  160 ..........................الوجوه اطلبوا اخلرَي واحلوائَج من ح 

 160 ..............................................:٣٧إىل  ٢٤دیث احل

 160 ......................َمن كثرْت صالُته باللَّيل، حُسن وجُهه بالنّهار

سان الوُ  رام الّذين حيّبهم احلُسن األزَ  نوّصاحلم الجوه هُ ح 
 160 .....لالك 

سان الُوجوه  166 ...............................اطلبوا احلاجات  عند ح 

سان الُوجوه  166 ...................إذا ابتَغيتم املعروَف، فاطُلبوه عند ح 

سان الُوجوه  167 ...................إذا طلبتم احلاجات  فاطُلبوها عند ح 

 168 ................................فقراُء املسلمني هلم َدولة  يوَم القيامة

 168 ......................................................:٣٨ث احلدی

نون من عذاب اهلل إّن هلل   168 َخْلقًا خلَقهم حلوائج النّاس، أولئك اآلم 

 168 ......................................................:٣٩احلدیث 

 168 ....................النّاس استعمل اهللُ الّصاحلني عىل قضاء حوائج

 168 ......................................................:٤٠احلدیث 

 169 ...............................صرّي اهللُ حوائَج النّاس إىل الّصاحلني

 169 ......................................................:٤١احلدیث 

ذ  بحُ  النبيُّ  نا عن النّارآخ   169 ...................................َجز 

 169 .................................................:٤٣، ٤٢احلدیث 
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ك  بحجزت نا أن نقَع يف النّار النبيُّ   169 ..........................ممس 

 169 ......................................................:٤٤احلدیث 

نا أن هنافَت يف النّار النبيُّ  ذ  بُحجز   170 ..........................آخ 

 170 ......................................................:٤٥احلدیث 

نا عمر بن اخلّطاب  170 ...........................أعّز اهللُ اإلسالَم بسّيد 

 170 ..............................................:٥٢إىل  ٤٦احلدیث 

 174 ..............................................:٥٧إىل  ٥٣احلدیث 

لنا أعّزًة منذ أسَلم عمرُ   176 ........................................ماز 

 177 ...............كان إسالُم ُعمر فتحًا، وهجرُته نرصًا، وإمارُته رمحةً 

 178 يقيم اهللُ بالنّبي املّلَة الَعوجاء، ويفتح به أعيُناً ُعمياً، وآذاناً ُصاّمً، وقلوباً ُغلْفاً 

 178 ..................................................... :٥٨احلدیث 

 179 ..اهللُ باعث  نبّيًا أّمّيًا، أهَدى به من بعد الّضاللة، وأغنَى به بعد العيلة

 179 ......................................................:٥٩احلدیث 

 181 ........به يؤَخذ وبه ُيعطى، وأفضل أّمت ه أبو بكر الّصديق النبيُّ 

 181 ......................................................:٦٠احلدیث 

 182 ...................................................اخلالفة الُعظمى

  182 يَدي احلبيبأمٍر من األخذ والعطاء يف احلرضة اإلهليّة جيري ب إّن كّل 

 182 .........................«لوالَك يا حممد! ما خلقُت الّدنيا»حديث: 
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 187 الباب الثاين

 187 ةآنيّ رقالفصل األّول يف اآلیات ال

ن َفْضل ه  َأْغنَانا اهللُ وَ   187 .......................................َرُسوُلُه م 

 187 .....................................................ابعة:اآلیة الّس 

ن َفْضل ه  َوَرُسوُلهُ   187 .....................................َسُيْؤت ينَا اهللُ م 

 187 ......................................................اآلیة الثامنة:

 188 .......................................َأْنَعَم اهللُ َعَلْيه  َوَأْنَعْمَت َعَلْيه  

 188 .....................................................اآلیة التاسعة:

 188 .................................املالئكُة احلَفظة يتبادلون املُناوبات

 188 .....................................................اآلیة العارشة:

 188 .........................................................:١١اآلیة 

 188 ...........................................إّن املالئكة َحَفظة  لعباده

َبَعَك من املسلمني َحْسُبَك   188 .............اهللُ أّّيا النّبي وحسبُك َمن  اتَّ

 188 .........................................................:١٢اآلیة 

 189 .................................للَخلق جمازاً  "رّب "استعامل كلمة 

 189 ........................................................ :١٣اآلیة 

 189 ........................................................:١٤اآلیة 

 189 .........................................................:١٥اآلیة 

 189 .........................................................:١٦اآلیة 
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 189 .........................................................:١٧اآلیة 

 األكَمه  واألبَرص ما الفرُق بني دفع  
 
 190 ....البالء من مرٍض، وبني إبراء

 190 .........................................................:١٨اآلیة 

ي وحُيي ي املويت، وحي سّيدنا عيسى   190 ...لُّ بعَض ما ُحّرمخيُلق وُيرب 

 190 .........................................................:١٩اآلیة 

باُدنا جمازاً   190 ................................................ُخّداُمنا ع 

 190 .........................................................:٢٠اآلیة 

نا اإلرَص، وقطع األغالَل   النبيُّ   191 دفَع البالَء عنّا حيث وضَع عن ظُهور 

 191 .........................................................:٢١اآلیة 

كمَة وُيزّكينا النبيُّ   191 .........................ُيَعل ُمنا الكتاَب واحل 

 191 .........................................................:٢٢اآلیة 

 192 ...................................ُيعل منا ما َل نُكن نعلم النبيُّ 

 192 .........................................................:٢٣اآلیة 

كمَة وُيزّكينا النبيُّ   192 .........................ُيَعل ُمنا الكتاَب واحل 

 192 .........................................................:٢٤اآلیة 

 192 .........................................................:٢٥اآلیة 

 .................... 193الن َعم منه  بتلكاألّمة املرحومة حظيّة   مجيع

ه من أموالنا صدقةً عنّا يدفع البالَء حي النبيُّ  ينا بأخذ  ُرنا وُيزك   194 ث يطه 

 194 ........................................................ :٢٦اآلیة 
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فاعَة بإذن اهلل  194 ......................األنبياُء والّصاحلون َيمل كون الشَّ

 194 .........................................................:٢٧اآلیة 

 194 .........................................................:٢٨اآلیة 

خصوصيَة يف الّشفاعة ألحٍد، فاهلل  يرّص  إسامعيل الدهلوي: إّنه ال

 .....................................................تعاىل يقيم َمن شاء

 

194 

معباُد اهلل الّصاحلون َير  195 .......................زقون غرَيهم بأمر  رهب 

 195 .........................................................:٢٩اآلیة 

 195 .........................................................:٣٠اآلیة

: جربيُل وميكائيُل ومَلُك امل   195وت وإرسافيل ُيدب ر األمَر يف الّدنيا أربعة 

 195 .........................................................:٣١اآلیة 

 195 .........................................................:٣٢اآلیة 

  195املوت وإرسافيُل  ومَلُك  وميكائيُل  : جربيُل ر األمَر يف الّدنيا أربعة  دب  يُ 

ل باملطر والنَّباتميكائيُل فوُ   196 ......................................ك 

ل بقبض األنُفس  196 ..................................مَلُك املوت فُوك 

 196 ...................................إرسافيُل فهو ينزل باألمر عليهم

 196 ..................................................القرآُن ذو ُوجوهٍ 

 196 ...................................حمتجٌّ به عىل كّل وجهٍ  القرآنَ  إنّ 

م باُد اهلل الّصاحلون بعد وفاُتم يترّصفون يف العاََل وُيدب رون األمَر بإذن رهب   197 ع 

 197 .....................................االستعانُة من أصحاب الُقبور
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 198 إذا حترّيتم يف األمور فاستعينوا من أصحاب الُقبور، إاّل أّنه ليس بحديٍث 

 199 ...............................................َيَتَوفَّاُكم َمَلُك املَْوت

 199 .........................................................:٣٣اآلیة 

ْتُه ُرُسُلنَا  199 .......................................................َتَوفَّ

 199 .........................................................:٣٤اآلیة 

 199 ...........................................سّيُدنا جربيُل َّيُب َوَلداً 

 199 .........................................................:٣٥اآلیة 

ُوَن َواملاََلئ َكةُ 
احل  يُل َوالصَّ رْب 

 200 ..........................اهللُ َمْواَلنا َوج 

 200 .........................................................:٣٦اآلیة 

 200 ................................................املل ُك مال ك  لَرعّيته

 200 .........................................................:٣٧اآلیة 

 201 ................................................النّفُس حُييي النّفَس 

 201 .........................................................:٣٨اآلیة 

لني هو اهللُ تعاىل   ........................ 201ونبيُّه يوسف خرُي املُنز 

 201 .........................................................:٣٩اآلیة 

 202 ...................................اهللُ نارُصنا ورسوُله والّصاحلون

 202 ........................................................:٤٠اآلیة 

ون للمسلمني ثبت بنّص القرآن أّن الّرسوَل   203 .وصالَح العباد ممدُّ
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سة بور املقدَّ  203 ِحرٌز لألّمة النبيُّ  مخُس آیاٍت من التَوراة واإلنجيل والزَّ

 203 ...........................................:"الّتوراة"من  ٤١اآلیة 

 205 ......................باخلشوع بي أيدي اجلميع  مبسوطة  إىل النّ 

 205 ..............................................:"الّتوراة"من  ٤٢اآلیة 

 206 .............................مالُك األرض ورقاب  األمم نبيُّنا 

 206 ....................................املقّدس: "الّزبور"من  ٤٣اآلیة 

 207 ............، ال يُذوق حالوَة سنّتهَمن َل يَر نفَسه يف ملك  النّبي 

 208 فائدة عظيمة

 208 ..........................َمن كان لَديه املفتاُ  كان القفُل يف اختياره

 209 ...............!ال اختياَر له يف يشء؟أ  ،اً أو عليّ  اً َمن كان اسُمه حممد

  210ادیث يف بيان إیتاء اهلل تعاىل مفاتيَح الّدنيا له اآلیات واألح

 210 .............حممد  رسوُل اهلل  ُأعطَي املفاتيُح ليبرَص اهللُ به أعُينًا َعوراً 

 210 ................................................:"التّوراة"من  ٤٤اآلیة 

 211 ي بالّسيئة مثلَها، بل يعفو ويصفحمكتوب  يف اإلنجيل ... وال جيز النبيُّ 

 211 ...................................اجلليل: "اإلنجيل"من  ٤٥اآلیة 

 211 .............................ُأؤيَت بمفاتيح خزائن األرض نبيُّنا 

 211 ......................................................:٦١احلدیث 

 212 ......................................................:٦٢احلدیث 

 213 ...........................................النبيُّ ُأؤيَت بمقاليد الّدنيا
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 213 .....................................................:٦٣احلدیث 

 213 ......................................................:٦٤احلدیث 

 219 عىل الّدنيا كل ها، َل يبق َخلق  من أهل ها إاّل دخَل يف قبضته قبَض حممد  

 219 ......................................................:٦٥احلدیث 

 219 ......................................................احلديُث اآلَخر:

 ...................... 220هلل!« ا فاتيُح النُّرصة ... يا خليفةَ معك م»

 220 ..................................................... :٦٦احلدیث 

ف الّتام يف ُملك  اهلل  220 ...........خليفُة اهلل األعظُم يؤَتى من اهلل الترصُّ

ين، فالي النبيُّ   يوم  الد 
 221 وُم يوُمه، واحلكُم حكُمه بإذن رّب العاملنينائب  ملال ك 

 221 ......................................................:٦٧احلدیث 

 إىل نبي نا 
 ............................. 222ُتدفع مفاتيُح جهنّم واجلنّة 

 222 ......................................................:٦٨احلدیث 

 223 .................تسليم مفاتيح  اجلنّة  والنّار إىل سّيَدينا أيب بكر وُعمر

 223 ......................................................:٦٩احلدیث 

 225 .........................................قسيُم النّار سّيدنا عيل 

 225 ......................................................:٧٠احلدیث 

ل أولياَءه اجلنَّة وأعداَءه النّارَ   225 .......................قسيُم النّار ُيدخ 

 227 الفصل الثاين يف األحادیث املنيفة املحتوي عىل ثالثة أوصال

و  إىل حممد رسول اهلل   227 الوصل األّول األعظم األجّل يف إسنادٍ مبهٍج للرُّ
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 227 ..................................................ورسوُلههللُ أغناه ا

 227 ......................................................:٧١احلدیث 

 228 .................................اهللُ ورسوُله حافظ َمن ال حافَظ له

 228 ......................................................:٧٢احلدیث 

رة النبيُّ   228 ...................................ولٌّ يف الّدنيا واآلخ 

 228 ......................................................:٧٣احلدیث 

 230 ......................ُحبُّ أيب بكٍر وُعمَر من اإليامن، وبغُضهام كفر  

 230 ......................................................:٧٤احلدیث 

 230 ...................................................ورسول ههلل املاُل 

 230 ................................................:٧٦و ٧٥احلدیث 

 231 .................................هل أنا ومال إاّل لك يا رسوَل اهلل!

 231 ......................................................:٧٧احلدیث 

ينا   232 ....................................ورسولههلل أمواُلنا وما يف أيد 

 232 ......................................................:٧٨احلدیث 

نمنُّة رسو  233 .....................................ل  اهلل عىل بني َهواز 

 233 .....................................................:٧٩احلدیث 

 236 ................................الّرسوُل ُترجى فواضُله عند الَقحط

 236 ..................................................... :٨٠احلدیث 

ُسل  236 ......................................أين ف راُر النّاس إاّل إىل الرُّ
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 236 ..................................................... :٨١احلدیث 

ه، وهو ثامل  للَيتامى وعصمة  لألرامل  237 ...النبيُّ يستسقى الغامُم بوجه 

قة بالنّبي اهللُ يدفع عنّ   .............. 240ا بالَء الضاللة والَفقر والتفر 

 240 ......................................................:٨٢احلدیث 

 242 .......................نعوذ باهلل من غضب اهلل ومن غضب رسول ه

 242 .........................................ورسول ههلل ُموتاُن األرض  

 242 ......................................................:٨٣احلدیث 

 243 .........................................ورسول ههلل عادُي األرض  

 243 ......................................................:٨٤احلدیث 

 244 ...............................................ولرسول ههلل األرُض 

 244 ........................................................:٨٥احلدیث 

 244 ..............................مالُك النّاس  ودّياُن العرب النبيُّ 

 244 ......................................................:٨٦احلدیث 

 248 ......................................................:٨٧یث احلد

 249 .........................................هللالّصحايب يعوذ برسول ا

 249 ......................................................:٨٨احلدیث 

 250 ......................................................:٨٩احلدیث 

 .......................................... 252البعرُي يستغيث بنبّينا 

 252 ......................................................:٩٠احلدیث 
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ل  255 ........................................عىل اهلل وعىل رسوله املعوَّ

 255 ......................................................:٩١احلدیث 

 257 ...................منُّة الّرسول علينا باهلداية والَعفو وتثبيت  األقدام

 257 ................................................:٩٣و ٩٢احلدیث 

 259 ..........................................لوال أمتعَتنا به!هلل يا نبيَّ ا

 261 .................................يتوُب الّصحابُة إىل اهلل وإىل رسول ه

 261 ......................................................:٩٤احلدیث 

 262 ......................................................:٩٥احلدیث 

 263 ........................................هوإىل رسولهلل الّصَدقُة إىل ا

 263 ..........................................................:٩٦احلدیث 

 264 ..........................................................:٩٧احلدیث 

 264 ......................................................:٩٨احلدیث 

 266 ......................فكنُت عبَده وخادَمه هلل كنُت مع رسول ا

 266 ......................................................:٩٩احلدیث 

 270 ................................................نعمت  البدعُة هذه

نا ما ترى، اهللُ ثّم   272 ..........................النبيُّ إّنام أنبَت يف رؤوس 

 272 ....................................................:١٠٠احلدیث 

 273 .........................هل أنبَت ما يف رؤوسنا إاّل اهللُ تعاىل والنبيُّ 

 273 ....................................................:١٠١احلدیث 
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 274 ....................................................:١٠٢حلدیث ا

ه وَهيبت ه ونجدت ه وُجود ه نحَل رسوُل اهلل  لم   276 احلسَن واحلسنَي بح 

 276 ....................................................:١٠٣احلدیث 

 276 ....................................................:١٠٤احلدیث 

 277 ....................................................:١٠٥احلدیث 

خليفُة اهلل األعظم الذي جعل خزائن كرمه وموائد ن َعمه  النبيُّ 

 .....................................................طوع يَديه وإرادته

 

279 

هحُيرش  –بعض أسامء النّبي   279 .........................النّاُس عىل قدم 

 279 ....................................................:١٠٦احلدیث 

 281 ...........................................:١١١إىل  ١٠٧احلدیث 

 283 ....................................................:١١٢احلدیث 

 ......................................... 284حو اهللُ الكفَر بنبّينا يم

 284 ....................................................:١١٣احلدیث 

 285 ..................................حييُد عن أّمت ه ناَر جهنّم النبيُّ 

 285 ....................................................:١١٤احلدیث 

 286 ....................مسألة  واحدة  متنازعة  فيها، صدَق فيها الفريقان

 286 ..................................إّن الرفضَة ينكرون رؤيَة اهلل تعاىل

 ................................. 286الوهابيَة ينكرون شفاعَة النّبي 

 286 ..........................."الشفاعة حمال  مطلق  "ة يقولون: الوهابي
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ه أبا طالب من غمرة جهنَّم إىل َضحَضا  منها النبيُّ   287 .أخرج عمَّ

 287 ....................................................:١١٥احلدیث 

 288 .....................................................:١١٦احلدیث 

 289 .....................................نور الُقبور بصالة النّبي عليهم

 289 ....................................................:١١٧احلدیث 

 290 .......................................العياُل كلُّهم إىل اهلل ورسول ه

 290 ....................................................:١١٨احلدیث 

 291 ...............................................اهللُ كافيكم ورسوُله

 291 ....................................................:١١٩احلدیث 

 292 .............................................أبقيُت هلم اهللَ ورسوَله

 292 ....................................................:١٢٠احلدیث

 294 .....................أحبُّ أهيل َمن قد أنعَم اهللُ عليه وأنعمُت عليه

 294 ....................................................:١٢١احلدیث 

 296 ..................................................النبيُّ َيرُزق جمازاً 

 296 ....................................................:١٢٢احلدیث 

،  النبيُّ  ع آذانًا ُصاّمً خُيت ن قلوبًا ُغلفًا، ويفتح أعُينًا ُعميًا، وُيسم 

 ....................................................ويقيم ألسنًة َعوجاء

 

297 

 297 ....................................................:١٢٣احلدیث 

 ........................................... 298البعرُي يسجد للنّبي 
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 298 ....................................................:١٢٤احلدیث 

 299 .................برسول اهللالّصحايب يقول بتعليم النّبي: إّنا نستعني 

 299 ....................................................:١٢٥احلدیث 

 301 ....مجيعًا أحياء  بحياٍة حقيقّيٍة دنيوّيٍة جسامنّيةٍ  إّن األنبياَء الك رام 

 302 .....................أمَر الّشمَس فتأّخرْت ساعًة من هنار النبيُّ 

 302 ....................................................:١٢٦احلدیث 

  304 املدب راُت األمَر أيضاً ال يستطيعون اخلروَج عن دائرة أمر  سيّدنا النّبي 

 .......................... 304الّشمُس الغاربُة ُرّدْت لسّيدنا سليامن 

 305 ................ال ينقل خري  إاّل عنهال ينفذ أمر  إاّل منه، و النبيُّ 

 305 .....................ما أرى ربَّك إاّل ُيسارُع يف َهواك يا رسول اهلل!

 306 .........قال أبو طالب: يا ابَن أخي! إّن ربَّك الذي تعبُده َلُيطيعك!

عيقال للنّبي   308 .............: ارفْع رأَسك، وقُل ُتَطْع، واشفْع تشفَّ

 309 .......................استشاَرين يف أّمتي ماذا أفعل هبم؟ إّن ريب  

يَك ربُّك فرَتَض 
 310 .....................................َوَلَسوَف ُيعط 

 ...................... 311فضائل سّيدنا الشيخ عبد القادر اجليالين 

 313 .............................................َسْل ما شئَت يا ربيعُة!

 313 ....................................................:١٢٧احلدیث 

 "نّص إسامعيل الدهلوي: 
ٍ
 315 .."َمن كان اسُمه حمّمد فليس له اختيار  يف يشء

 316 ...................يا رسوَل اهلل! إيّن توّجهُت بَك إىل ريب  يف حاجت ي
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 316 ....................................................:١٢٨احلدیث 

هم  قد باَرك النبيُّ   321 ...................عىل صاع  أهل املدينة وُمد 

 321 ....................................................:١٢٩احلدیث 

 )رسالة ضمنّية(

 بيد احلبيب منية اللبيب أّن الترشیع

 

325 

 .............. 325 النبي حاديث يف حتريم حرم املدينة الطّيبة بأمراأل

 325 ....................................................:١٣٠احلدیث 

 326 ............................إيّن حّرمُت املدينَة كام حّرم إبراهيُم مّكةَ 

 326 ....................................................:١٣١احلدیث 

 326 ......أن يعضَد شجُر املدينة أو خيَبَط أو يؤَخَذ طرُيها هنی النبيُّ 

 326 ....................................................:١٣٢احلدیث 

م ما  327 ...يُدهابني البَتي املدينة، أن يقَطَع ع ضاُهها، أو يقَتل ص إيّن أحر 

 327 ....................................................:١٣٣احلدیث 

م ما بني البَتيها  327 .....................إّن إبراهيَم حّرَم مّكَة، وإيّن أحر 

 327 ....................................................:١٣٤احلدیث 

 328 ............................امًا ما بني مأزَميهاإيّن حّرمُت املدينَة حر

 328 ....................................................:١٣٥احلدیث 

 328 الّلهّم إيّن قد حّرمُت ما بني البتَيها، كام حّرمَت عىل لسان  إبراهيَم احلرمَ 

 328 ....................................................:١٣٦احلدیث 
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 329 .إيّن حّرمُت املدينَة ما بنَي البَتيها، ال ُيقطَع ع ضاُهها، وال ُيصاد صيُدها

 329 ....................................................:١٣٧احلدیث 

 329 ............................ما بني البَتي املدينة   حّرَم رسوُل اهلل 

 329 ....................................................:١٣٨احلدیث 

 330 ....................................................:١٣٩احلدیث 

 330 ....................................................:١٤٠احلدیث 

 331 .................................حّرم هذا احلرمَ  إّن رسوَل اهلل 

 331 ....................................................:١٤١احلدیث 

 331 ....................................................:١٤٢احلدیث 

 332 .......................................................:١٤٣احلدیث 

 332 ............................هاصيَد ما بني البَتي حّرم رسوُل اهلل 

 332 ....................................................:١٤٤احلدیث 

ی إاّل   333 ............................................ولرسول ههلل ال مح 

 333 ....................................................:١٤٥احلدیث 

 334 ......................................حرم  فال ُيقَطع شجُرهااملدينُة 

ر صيُدها  335 ......................املدينُة حرم  فال خيتىَل خالها، وال ينفَّ

ن  336 ...................................................املدينُة حرم  آم 

ي املدينةُ  ، وحرم   337 .....................................لكّل نبيٍّ حرم 

 337 .......................حّرَم كلَّ دافعٍة أقبلْت عىل املدينة من العضد
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 338 ..............سبعون ألفًا من هذا احلرم يدخلون اجلنَّة بغري حساٍب 

 339 تنبيٌه نبيه

 340 لطيفة حّقة

 340 تذیيل وتكميل

ينعَظمُة سّيدنا َعيل وُذريّ   341 .....................ت ه مثل املشايخ املرشد 

قُة بني الّذايت والَعطائي  344 .......................................التفر 

 ...................... 346مخُس آياٍت قرآنية يف اختيارات املصطفى 

 346 ...........................كّذب القرآُن العظيُم اّدعاَء إمام الوهابية

ون  348 ...............................................قال األئّمُة املفِّس 

عراين عن سّيدي عيل اخلواص  350 .......حكايُة اإلمام عبد الوّهاب الشَّ

ه ما شاء جعَل اهللُ له   351 .....................أن يرشَع من ق بل نفس 

  352 اتتيارات املصطف  حدیثًا يف ٥٨ثامنية ومخسون

 352 ............................يف استثناء اإلذخر اختيار املصطفى 

 353 ..........................................أحكام الرّشع عىل نوَعني

 354 ....................يف تأخري صالة العشاء اختيارات املصطفى 

 356 ..........................ب األموريف إجيا اختيارات املصطفى 

 358 ..............................ورسوُله بذلك؟هللُ السؤال: أين أمَر ا

 358 ..........................اجلواب: أين هنَی اهللُ ورسوُله عن ذلك؟

شاد"كتاب   358 ............................................"أصول الرَّ
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 359 أّنه كان خيّص َمن شاء بام شاء من األحكام وغريها ئصه من خصا

َي عن أحٍد بعَدك  360 ...اجعْل جذعًة يف األضحية مكاَن مسنٍّة، ولن ََتز 

 360 .........................ضح  بجذعٍة، وال رخصَة فيها ألحٍد بعَدك

 361 ...............................خيصَّ من العموم ما شاء للّشارع أن

 362 .....................................«َتنُحنَ  ال»استثناء يف حديث: 

داد اختيارات املصطفى   364 .............................يف مّدة احل 

وجة اختيارات املصطفى   364 ...........................يف مهر الزَّ

 365 .........................فحسبه!َمن شهَد له خَزيمُة أو شهَد عليه، 

وم اختيارات املصطفى   368 ..........................يف كّفارة الص 

 371 ........................يف ُحرمة الّرضاعة اختيارات املصطفى 

 373 ......................يف حكم ُلبس احلرير اختيارات املصطفى 

 373 ............َب يف مسجد رسول اهلل إاّل هو وعيلال حيّل ألحٍد أن جين

صال من خواّص سّيدنا عيل  374 ...............................ثالُث خ 

 374 ........................................من خواّص أهل بيت النّبي

 375 ...................يف ُلبس الذهب للّرجل اختيارات املصطفى 

 377 ....................يف ُلبس السوار للّرجل ارات املصطفى اختي

ي وكنيت ي، وال حتّل ألحٍد من أّمت ي بعده  378 .......قد نحلُت ابنَك اسم 

 380 .............يف غياب سّيدنا عثامن يوَم بدر اختيارات املصطفى 

 382 ...........................يف َهدايا العاّمل اختيارات املصطفى 
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 383 .......................يف املعامالت املالّية اختيارات املصطفى 

 385 .............يف األوقات املكروهة للّصالة اختيارات املصطفى 

 388 ........................يف نّية إحرام احلّج  اختيارات املصطفى 

 392 ...............................لصحابّية رخصة  رّخصها النبيُّ 

 393 .........................يف عدد الّصلوات اختيارات املصطفى 

بحةَ  نوا الذَّ  393 ........................................إذا َذبحتم فأحس 

 395 .....................................................مخسون حديثاً 

ني اختيارات املصطفى   395 ..................يف مّدة املسح عىل اخلُفَّ

 395 ....................................................:١٤٦احلدیث 

 405 ..........................يف إجياب األمور اختيارات املصطفى 

 405 ....................................................:١٤٧احلدیث 

، وأمر  نديبٌّ َنوعاألمر   406 ................................ان: أمر  حتميٌّ

، وقطعيٌّ  ان:َنوعواألمر احلتمي أيضًا   407 .........................ظنّي 

 407 ....................................................:١٤٨احلدیث 

 408 ....................................................:١٤٩احلدیث 

 408 ........................يف إجياب الوضوء اختيارات املصطفى 

 408 ....................................................:١٥٠احلدیث 

 409 .............................................:١٥٢و١٥١احلدیث 

 409 ....................................................:١٥٣احلدیث 
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 409 ....................يف تأخري صالة العشاء اختيارات املصطفى 

 409 .............................................:١٥٥و١٥٤احلدیث 

 411 ....................................................:١٥٦احلدیث 

 412 ....................................................:١٥٧احلدیث 

 412 ....................................................:١٥٨احلدیث 

 413 ......يف جعل  شهادة خَزيمة شهادَة َرجَلني اختيارات املصطفى 

 413 ....................................................:١٥٩احلدیث 

 414 ...........................يف هدايا العاّمل اختيارات املصطفى 

 414 ....................................................:١٦٠احلدیث 

 414 ..........يف عفو الّزكاة عن اخلَيل والّرقيق اختيارات املصطفى 

 414 ....................................................:١٦١احلدیث 

نا ورسوُلههللُ حّرم ا  415 .............................................الز 

 415 ....................................................:١٦٢احلدیث 

 416 .............علينا حقَّ الضعيَفني: اليتيم واملرأة حّرم رسوُل اهلل 

 416 ....................................................:١٦٣احلدیث 

 416 ...........ورسوَله حّرم بيَع اخلمر  وامليتة  واخلنزير  واألصنام  هللَ إّن ا

 416 ....................................................:١٦٤احلدیث 

 417 ....................................كلَّ ُمسك ر حّرم رسوُل اهلل 

 417 ....................................................:١٦٥احلدیث 
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 418 .....................ما حّرم رسوُل اهلل، فهو مثُل ما حّرمه اهللُ تعاىل

 418 ....................................................:١٦٦احلدیث 

 .......... 419هلل و ما حّرمه رسوُل ا هلل قسَمني: ما حّرمه ا احلرامُ 

يَن احلنيف رشَع لنا النبيُّ   419 ..................................الد 

 419 ....................................................:١٦٧احلدیث 

 ......................... 420إّن الرشيعة اإلسالمية مقّررة  من النّبي 

 420 ........................منذ زمٍن قديٍم يف عرف العلامء بُي شارع  النّ 

 420 ................األحكاَم الترشيعّيَة كّلها "الشارع"قد مجعْت كلمة: 

 420 .................إّن األمَر والنهَي والقضاَء أيضًا يسند إىل غريه تعاىل

 420 ......................حمكومٍ  فهو حاكم  غري حاكَم سواه  إّنه ال

ر  وناهٍ 
 422 ......................................................نبّينا آم 

 425 تاماخلِ  سُك مِ 

 425 سبعة أحادیث يف إزالة أوهام الوهابية

 425 ...........................................وفينا نبيٌّ َيعلُم َما يف غدٍ 

 425 ....................................................:١٦٨ احلدیث

ُسوٍل﴾ ن رَّ
ُر َعىَل َغيْب ه  أََحداً، إ الَّ َمن  اْرتَََض م  ُ الَْغيْب  فاََل يُظْه   427 .توضيح اآلية: ﴿َعاَل 

 429 ....احلديُث نفُسه َل خيل  أدنى جماٍل للرّشك إذا رأيَته بعني اإلنصاف!

 431 الرضوري أن تكوَن ُرتبُة املستشَفع به أقلَّ من املستشَفع إليه ليس من

 431 ..........ليست برشٍك قطعاً  نسبُة االّطالع عىل الغيب إىل النّبي 



 648 وياتتحفهرس الم

 432 .......َل يرَض النبيُّ بأن يمدَ  وقَت اللَّهو واللعب والعزف والغناء

 433 ...................................االحتامل الثاين يف املنع عن املد 

 433 ..ورسوَله فقد رشد، وَمن يعص  اهللَ ورسوَله فقد َغویهللَ َمن يطع  ا

 436 .................................االحتامل الثالث يف املنع عن املد 

 .............................. 437هلل العلم الّذايت باملغّيبات خمتصٌّ با

 437 ..............................."عاَلُ الغيب"خلوٍق: يقال مل كره أن

 437 .......تعاىلهلل يقال: إهّنم يعلمون الغيَب بإطالٍع من ا بأس بأن وال

 437 ...................................خيربك النبيُّ عاّم يف غد أمتى تش

 437 ....................................................:١٦٩احلدیث 

 438 ....................................................:١٧٠احلدیث 

 441 ..، وهو ال ُينك ر عىل ذلك، بل َكساه ُحلًّة وُينع م عليهالّصحايب يمد  النبيَّ 

ك ما سيكون يف الغيب  441 ........................النبيُّ له صفة  هبا ُيدر 

، ويفارق به غرُيه النبّوُة عبارة    441 ....................عام خيتّص به النبيُّ

 443 .....................تعاىلهللُ ال يستطيع أحد  أن يعلَم أكثر ممّا عّلمه ا

 ....... 443َبرش  ذُوو اختياٍر بعطاء القادر اجلليل االقتدار  األنبياُء 

 445 ...............................الَفرُق بني االختيار الّذايت والعطائي

 445 صفتُه الذاتيّة، ليس باختياره، وال خملوقًا له، بل هو َأَزلٌّ أَبدي   علُم اهلل 

 446 ..............................فهُم املعرتض منتكس وعقُله منعكس

 447 ....................................................:١٧١احلدیث 
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 447 ..............................«ثّم شاَء الّرسوُل هللُ ما شاء ا»ث: حدي

 448 .."املشكاة"كر يف نقل عبارة داع واملَ اخل   مشى إسامعيل الدهلوي طريَق 

 449 .........................فقط "املشكاة"إمام الوهابية هو  َمبلُغ علم  

 451 ................................................ثّم شئَت هللُ ما شاء ا

 451 ....................................................:١٧٢احلدیث 

 451 ....................................................:١٧٣احلدیث 

 451 ....................................................:١٧٤احلدیث 

 كان شائعًا وذائعًا يف الّصحابة، والّرسوُل  "ولوالّرسهللُ ما شاء ا"

 .......................................................ما كان ُينك ر

 

455 

من الّصحابة عىل املنع  بالرّشك عاملًا به، وآَثر احلياء هل قد ريَض 

 ............................................................من ذلك؟!

 

455 

 456 .......هل النبيُّ والّصحابُة تعّلموا التوحيَد احلقيقي من اليهودي؟!

 457 ..................................................امتحان املعرتض

سمَعه، وَل يمكن أن يمنَعه احلياُء  بالرّشك بعدما َل يرَض النبيُّ 

 ...............................................عن اإلنكار يف هذا املقام

 

458 

  459 .............................إمام الوهابية يف َطوره القديم واجلديد

 460 ........................ثّم شاء الّرسوُل هللُ احلكمة يف قول: إن شاء ا

نا َمعرش أهل السنّة!  461 .الفهُم الّصحيُح يف احلديث النّبوي، إّنام هو َحظُّ

 462 ...................................."الواو"صورتان لالحرتاز من 
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 463 ............................................ثّم شاء حمّمدهلل ما شاء ا

 463 ........................تعاىلهلل مغمورة  يف مشيئة ا مشيئُة النبي  

 464 ......تعاىل عنُي مشيئتههلل  ا تعاىل، ومشيئةُ هلل عنُي مشيئة  ا مشيئُته 

 465 ............تعاىلهلل أيضًا ال حتيط بجميع ُمرادات ا مشيئُة النّبي 

ه الّس  كيف يَظّن أن يُظنَّ النبيُّ  ياء؟!بصحابته يف ذكر نفس   466 .معَة والر 

 468 الوصل الثاين يف األحادیث املتعّلقة باألنبياء واألولياء

 468 ......................األعرايب وَعجوز بني إرسائيل!َكم بني مسألة 

 468 ....................................................:١٧٥احلدیث 

 469 تعاىلهلل تصل إىل مجيع خزائن رمحة ا الّصحابة كانوا يعتقدون أّن يَده 

 470 ............................................لو سأَلنا اجلنَّة ألعَطيناه

 470 .........................................عقيدُة عجوز  بني إرسائيل

!  472 ...........................َسل يني اجلنَّة فقط، قد وعدناك  فنُعطيك 

 474 نكتة لطيفة

 477 ..........وهَب للعجوز الّدرجَة العالية من اجلنّة سّيدنا موسى 

 478 .................................................ا شئَت!فاحتكْم م

 478 ....................................................:١٧٦احلدیث 

صنًا! وللمستجري َغيثًا!  479 ..يا موسى! ُكن للفقراء كنزًا! وللضعيف ح 

 479 ....................................................:١٧٧احلدیث 

 480 .............................وهَب آدُم من ُعمره أربعني عامًا لداود
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 480 .............................................:١٧٩و١٧٨احلدیث 

ينوين!هلل يا عباَد ا  482 ................................................أع 

 482 ....................................................:١٨٠احلدیث 

 482 ...............................................احب ُسوا!هلل  يا عباَد ا

 482 ....................................................:١٨١احلدیث 

 482 ................................................هلل!أعينُوين يا عباَد ا

 482 ....................................................:١٨٢احلدیث 

 483 ......................................"أهنار األنوار"رسالة املؤل ف 

 484 ...........................................َمن كنُت وليُّه فَعيلٌّ وليُّه

 484 ....................................................:١٨٣احلدیث 

دُّ لكّل موجودٍ 
 485 ...............................إيّن اخلليفُة األكرب املم 

 485 .............................ولُّ كّل مسلٍم وواٍل عليه إّن النّبي 

رة ن مؤمٍن إاّل وأنا َأوىل به يف الّدنيا واآلخ   486 ......................ما م 

 487 .........................................فإّن اهلل هو مواله وجربيل

 487 ....................تعاىل أعتَق وفطَم فاطمة وحمب يها من النّارهللَ إّن ا

 487 ....................................................:١٨٤احلدیث 

 488 ..........................أن يقعوا يف جهنَّمسّيُدنا عمُر يمنع النّاَس 

 488 ....................................................:١٨٥احلدیث 

 489 ...............................................نحن نمل ك األرَض 
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 489 ....................................................:١٨٦احلدیث 

 489 .....................................ما يبال عثامن ما عمَل بعد هذا

 489 ....................................................:١٨٧احلدیث 

 490 .....................................أنا عائذ  بَك من الُظلم يا عمر!

 490 ....................................................:١٨٨احلدیث 

 491 ........................................ياَغوثاه...! ثّم ياَغوثاه...!

 491 ....................................................:١٨٩احلدیث 

ي ... أو خّلة  ال هلل إيّن ألستحي من ا أن يكوَن ذنب  أعظَم من غفر 

ها جود ي  .........................................................يسدُّ

 

493 

 493 ....................................................:١٩٠احلدیث 

 494 ................قضاُء حوائج النّاس وتيسرُيها عىل أيدي سّيدنا عيل

 494 ....................................................:١٩١احلدیث 

 494 ..............................................حّسان  َشَفى واشتَفى

 494 ....................................................:١٩٢احلدیث 

 496 ...................................لقد شفيَت يا حّسان واشتَفيَت!

 496 ....................................................:١٩٣احلدیث 

 496 .................من أعدائه هلل كان حّسان َيشفي صدَر رسول  ا

 496 ....................................................:١٩٤احلدیث 

 497 .............................................األنصاُر ربَّوا اإلسالمَ 
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 497 ....................................................:١٩٥احلدیث 

  497 الوصل الثالث يف األحادیث املتعّلقة باملالئكة الكِرام

 497 ...........................................يا جربيُل اقض  حاجَته!

 497 ....................................................:١٩٦احلدیث 

 497 ...................................ملالئكُة موّكلون بأرزاق بني آدما

 497 ....................................................:١٩٧احلدیث 

 498 .............املَلُك يرفُعك ويقصُمك ويمنُع احليَة أن تدخَل يف فيَك 

 498 ....................................................:١٩٨احلدیث 

كَ   499 ....................................املَلُك حيفظ ابَن آدم حّتى يدر 

 499 ....................................................:١٩٩احلدیث 

لَده،  ر اإلنساَن يف بطن أّمه، وخيلَق سمَعه، وبرَصه، وج  املَلُك يصو 

 .......................................................وحلَمه، وعظاَمه

 

500 

 500 ....................................................:٢٠٠احلدیث 

وَ  يف اإلنسان  502 ......................................املَلُك ينفخ الرُّ

 502 ....................................................:٢٠١احلدیث 

 503 ...........................................سّيُدنا جربيُل ّيب الولدَ 

دان ه، فإذا أخطأ رصفاه حّتى يكوَن صواباً   503 .املَلكان يوف قان عمَر ويسد 

 503 ....................................................:٢٠٢احلدیث 

ده بني عينَي عمَر مَلك    503 ........................................يسد 
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 503 ....................................................:٢٠٣احلدیث 

دان القايض ويوف قان ه وُيرشدان ه ما َل جير  504 ................املَلكان يسد 

 504 ....................................................:٢٠٤احلدیث 

يك َمنزَلك من اجلنّة د بك َمشهَد القيامة، وأُر   504 أثب تك بالقول الثابت، وأُشه 

 504 ....................................................:٢٠٥احلدیث 

 حّتى يستيقظَ 
ٍ
 505 ...املَلُك يبسط عىل املي ت جناَحه، وحيفظه من كل  سوء

 505 ....................................................:٢٠٦احلدیث 

ي حلَم املؤمن يوَم القيامة من نار  جهنَّم  505 ...................املَلُك حيم 

 505 ....................................................:٢٠٧احلدیث 

 506 ...........................قال جربيُل: فّضلنا جعفرًا لَقرابته منك!

  506 ....................................................:٢٠٨احلدیث 

 506 ...........................جربيُل ينقذ طلحَة من أهوال يوم القيامة

   506 ....................................................:٢٠٩احلدیث 

ورى بلسان  س  507 .......................ّيدنا ُعمرفضائل أصحاب الشُّ

  507 ....................................................:٢١٠احلدیث 

 509 التكملة الكاملة

 510 ............................فضائل اخللفاء الثالثة بلسان  سّيدنا عيل

 510 ....................................................:٢١١احلدیث 

 511 ......................................النبيُّ يضمن لك بيتًا يف اجلنّة
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 511 ....................................................:٢١٢احلدیث 

 512 ......................................ب عن ي بئَر رومة بَعنٍي يف اجلنّة!

 512 ....................................................:٢١٣احلدیث 

 513 ..............مّرَتني اجلنَّة من النّبي  اشرتى عثامُن بن عّفان 

 513 ....................................................:٢١٤احلدیث 

 513 .......................................لك اجلنُّة عيلَّ يا طلحُة غدًا!

 513 ....................................................:٢١٥احلدیث 

 514 ..........َمن يضمن ل ما بني حلَييه وما بني رجَليه، أضَمن له اجلنَّة!

 514 ....................................................:٢١٦احلدیث 

 514 .........................قيقة الَعطائيةالَفرُق بني احلقيقة الذاتّية واحل

 515 .................................النبيُّ يضَمن لقضاء حوائج النّاس

 515 ....................................................:٢١٧احلدیث 

رز  ومسرتا   وشفيع  
 515 .......................................النبيُّ ح 

 515 ....................................................:٢١٨احلدیث 
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 دار أهل السّنة اتراصدإ

 املفتي حمّمد أسلم رضا املَيمني د. من حمّققات 
 

قة، ه(1252رشح عقود رسم املفتي: لإلمام ابن عابدين الّشامي )ت .1 ، حمقَّ

 وثالثاا م. 2015 ه/1436أبوظبي اإلمارات،  "الفقيه دار"من  أّولا طبعت 

م. 2017/ه1438القاهرة،  "الّصالح دار"من  وثانياا م. 2018ه/1439

 م.2021ه/1442األردن،  "دار الفتح"من  ورابعاا 

أجىل اإلعالم أّن الفتوى مطلقاا عىل قول اإلمام: لإلمام أمحد رضا خاْن  .2

قة، طبعت ه( 1340)ت أبوظبي اإلمارات،  "دار الفقيه"من  أّولا حمقَّ

القاهرة،  "الّصالح دار"من  وثانياا م. 2018ه/1439 وثالثاا م. 2015ه/1436

 م.2021ه/1442األردن،  "دار الفتح"من  ورابعاا  م.2017/ه1438

قة، ه( 1340)ت هالفضل املوهبي يف معنى إذا صّح احلديث فهو مذهبي: ل .3 حمقَّ

 وثالثاا م. 2015ه/1436أبوظبي اإلمارات،  "دار الفقيه"من  أّولا طبعت 

م. 2017ه/1438القاهرة،  "دار الّصالح"من  وثانياا م. 2018ه/1439

 م.2021ه /1442األردن،  "دار الفتح"ن م ورابعاا 

قة، طبعت من ه( 1340)ت هعىل رّد املحتار: ل جّد املمتار .4 )سبع جمّلدات( حمقَّ

 م.2013ه/1434أبوظبي اإلمارات،  "الفقيه دار"



حياة اإلمام أمحد رضا: د. املفتي حممد أسلم رضا املَيمني، رسالة خمترصة يف سرية  .5

قة، طبعت من اإلمام من حيث صلته مع العلام اإلدارة لتحقيقات "ء العرب، حمقَّ

 م.2006ه/1427كراتيش  "اإلمام أمحد رضا

قة له: إىل مصطلح حديث الّرسول  حتسنی الوصول .6 ، )باألوردّية(، حمقَّ

من  وثانياا م. 2006ه/1427كراتيش  "مكتبة بركات املدينة"من  أّولا طبعت 

 م.2019ه/ 1440 اا وثالث م.2016ه/1437 كراتيش "أهل السنّة دار"

قة  )بالعربية(ه، ل: إىل مصطلح حديث الّرسول  حتسنی الوصول .7 طبعت حمقَّ

لة من  وثانياا  م.2007ه/1428كراتيش  "دار أهل السنّة"من  أّولا  نسخة معدَّ

 "دار أهل السنّة"من  وثالثاا  .م2015ه/ 1436أبوظبي اإلمارات،  "دار الفقيه"

 م.2019ه/ 1440 ورابعاا  م.2016ه/1437

 خانْ  : لإلمام أمحد رضاإقامة القيامة عىل طاِعن القيام لنبي هتامة )باألوردّية( .8

 .م2006/ ه1427

قة، ه( 1340)ت هُحسام احلرَمنی عىل منحر الكفر واملنَی: ل .9 طبعت من  أّولا حمقَّ

 م.2019بتحقيق وترتيب جديد  وثانياا م. 2006ه/ 1427لهور  "مؤّسسة الرضا"

ْوت  .10 ْعوة أَماَم موت )باألوردّية(جيلُّ الصَّ  م.2007ه/ 1428، ه: للنَهي الدَّ

ث (يف احلديث الضعيف)ضوابط  مقّدمة اجلامع الّرضوي .11 : مللِك العلامء املحدِّ

قة،  املفتي ظفر كراتيش  "دار أهل السنّة"من  أّولا الّدين البِهاري، طبعت حمقَّ

لة من  وثانياا م. 2007ه/1428 أبوظبي اإلمارات،  "دار الفقيه"نسخة معدَّ

 .م2015ه/ 1436



نَوية العربّية  "معارف رضا" .12 م )العدد 2008ه/ 1429املجّلة السَّ

 كراتيش. "اإلدارة لتحقيقات اإلمام أمحد رضا"طبعت من  الّسادس(،

لإلمام أمحد رضا خاْن  راّد القحط والوباء بدعوة اجلريان ومؤاساة الفقراء: .13

قة،ه( 1340)ت اإلدارة لتحقيقات اإلمام أمحد "، طبعت من مرتمجة بالعربية حمقَّ

 م.2008ه/ 1429كراتيش  "رضا

رات حقوق العباد: .14 قة،هل أعجب اإلمداد يف مكفَّ مرتمجة بالعربية، طبعت  ، حمقَّ

 م.2008ه/ 1429كراتيش  "اإلدارة لتحقيقات اإلمام أمحد رضا"من 

ي اليَدين: ل .15 قة، هصفائح الُلَجنی يف كون تصاُفح بكفَّ مرتمجة بالعربية، ، حمقَّ

 م.2008ه/1429كراتيش  "اإلدارة لتحقيقات اإلمام أمحد رضا"طبعت من 

إىل األوردية: مفتي الديار اهلندية  نقلها، هأنوار املنّان يف توحيد القرآن: ل .16

قة،   م.2008ه/ 1429سابقاا الشيخ أخرت رضا خاْن األزهري، حمقَّ

: للعاّلمة املفتي نقي عيل )باألوردية(ولد والقيام إذاقة األثام ملانِعي عمِل املَ  .17

قة ه(1297خاْن )ت من  وثانياا م. 2008ه/1429 أّولا ، طبعت حمقَّ

 م.2016ه/1437أبوظبي اإلمارات   "الفقيه دار"

شاد لَقمع َمباين الفساد  .18  )ضوابط ملعرفة البَدع واملنَكرات(أصول الرَّ

قة ه(1297: للعاّلمة املفتي نقي عيل خاْن )ت)باألوردية( ، حمقَّ

أبوظبي اإلمارات   "دار الفقيه"من  )بالعربية( وثانياا  م.2009ه/1430

 م.2015ه/1436



مة الُفجّ َقوارع الَقّهار عىل .19 ، ه(1340ار: لإلمام أمحد رضا خاْن )ت املجسِّ

يار اهلندّية الشيخ أخرت رضا خاْن األزهريإىل العربية:  نقلها قة، مفتي الدِّ ، حمقَّ

 م.2011ه/1432القاهرة  "طَّماملق دار"طبعت من 

مع حاشية ه( 1289د: لإلمام فضل الّرسول القادري البََداُيوين )تاملعتقد املنتقَ  .20

ق، ه( 1340قيّمة مساّمة: املعتَمد املستند بناء نجاة األبد: لإلمام أمحد رضا خاْن )ت حمقَّ

دار اهلجرة " من وثانياا م. 2016ه/1437أبوظبي اإلمارات  "الفقيه دار"من  أّولا ُطبع 

 م.2018ه/1440القاهرة،  "األوىل

قواعد أصولّية لفهم اآليات القرآنّية واألحاديث النبوّية )ضوابط ملعرفة  .21

قة، طبعت )بالعربية(البَدع واملنَكرات(  : د. املفتي حممد أسلم رضا املَيمني، حمقَّ

 دار"من  وثانياا م. 2016ه/1437أبوظبي اإلمارات  "الفقيه دار"من  أّولا 

 م.2019ه/1440القاهرة،  "اهلجرة األوىل

قواعد أصولّية لفهم اآليات القرآنية واألحاديث النبوّية )ضوابط ملعرفة  .22

قة، طبعت من )باألوردية(البَدع واملنَكرات(   "اهلجرة األوىل دار": له، حمقَّ

 م.2019ه/1440القاهرة، 

، ه(1340د رضا خاْن )تة يف الفتاوى الرضوية: لإلمام أمحالعطايا النبويّ  .23

قة )  م.2017ه/1438جملداا باألوردّية(،  22الطبعة األوىل، حمقَّ

و نظم العقائد النََّسفية، )النّظم العريب(: املفتي الشيخ إبراهيم عيل احلمدُ  .24

من  وثانياا م. 2017ه/1438القاهرة  "دار الّصالح"من  أّولا العمر احلَلبي، طبع 

 م.2018ه/1439كراتيش  "دار أهل السنّة"



نظم العقائد النََّسفية )النّظم األوردو(: للّشيخ حممد سلامن الفريدي  .25

 م.2018ه/1439كراتيش  "دار أهل السنّة"املصباحي اهلندي، طبع من 

، مع تفسري ه(1340كنز اإليامن يف ترمجة القرآن: لإلمام أمحد رضا خاْن )ت .26

 ه(1367ين املرادآبادي )تخزائن العرفان: لصدر األفاضل السيّد حممد نعيم الدّ 

  وثانياا  م.2018ه/1439أبوظبي اإلمارات  "دار الفقيه"من  أّولا 

 م.2020ه/1442

ه( 1340اإلجازات املتينة لعلامء بّكة واملدينة: لإلمام أمحد رضا خاْن )ت .27

قة، طبعت من   م.2018ه/1440القاهرة،  "دار اهلجرة األوىل"حمقَّ

قة ه،الَظفر لقول ُزفر: ل .28 القاهرة،  "دار اهلجرة األوىل"، طبعت من حمقَّ

 م.2018ه/1440

قة، طبعت من  ه،شامئم العنرب يف أدب النداء أمام املنرب: ل .29 دار اهلجرة "حمقَّ

 م.2018ه/1440القاهرة،  "األوىل

ين عن أحكام جماَورة احلرَمنی: لَص  .30 قة، طبعت من  ه،يقل الرَّ دار اهلجرة "حمقَّ

 م.2018ه/1440القاهرة،  "األوىل

قة، طبعت من  ه،اجلبل الثانوي عىل كلية التهانوي: ل .31  "دار اهلجرة األوىل"حمقَّ

 م.2018ه/1440القاهرة، 

قة، طبعت من  ه،كفل الفقيه الفاِهم يف أحكام قرطاس الدراهم: ل .32 دار "حمقَّ

 م.2018ه/1440القاهرة،  "اهلجرة األوىل



قة، طبعت  ه،هادُي األُضِحية بالشاء اهلندّية: ل .33  "اهلجرة األوىل دار"من حمقَّ

 م.2018ه/1440القاهرة، 

قة، طبعت من  ه،الصافية املوحية حلكم جلد األُضِحية: ل .34 دار اهلجرة "حمقَّ

 م.2018ه/1440القاهرة،  "األوىل

قة، طبعت من  ه،الكشُف شافيا حكم فونوجرافيا: ل .35  "اهلجرة األوىل دار"حمقَّ

 م.2018ه/1440القاهرة، 

لل األنقى من ب .36  ه،ل: ()يف أفضلية سّيدنا أيب بكر  حر سبقة األتقىالزُّ

قة، طبعت من   م.2018ه/1440القاهرة،  "دار اهلجرة األوىل"حمقَّ

السعي املشكور يف إبداء "مع حاشية  "القول النَّجيح إلحقاق احلّق الرّصيح" .37

قة، طبعت من  ه،: ل"احلّق املهجور القاهرة،  "دار اهلجرة األوىل"حمقَّ

 .م2018ه/1440

ولة املّكية باملاّدة الَغيبّية: ل .38 ق، طبع من هالدَّ القاهرة،  "اهلجرة األوىل دار"، حمقَّ

 م.2018ه/1440

ق، طبع من  ه،إنباء احلي أّن كالَمه املصوَن تبياٌن لكلِّ يشء )جمّلدان(: ل .39 حمقَّ

 م.2018ه/1440القاهرة،  "دار اهلجرة األوىل"

ق، هبالء )مرتَجم بالعربية(: لاألمن والُعىل لناعتي املصطفى بدافع ال .40 ، حمقَّ

 م.2019ه/1440القاهرة،  "دار اهلجرة األوىل"طبع من 

، ه(1340لإلمام أمحد رضا خاْن )تنی: املَ  ندوةِ  جِف نی برَ فتاوى احلرمَ  .41

ق،   م.2019ه/1440حمقَّ
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 ۔ء2020ھ/1442

ع تّلمع االسہیمع اّلعہمع اخد ع نیسحع روضیع  .44 :ع )اردم(ایحتع ،ع دخامتع امرع ایسیسع دجع مدہجع ع اق دِ
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 ۔ء2020ھ/1442،ع 

45. 20 FUNDAMENTAL PRINCIPLES TO IDENTIFY SHIRK & 
BID`AH: By: Dr. Mufti Muhammad Aslam Raza Memon 
Tahsini   

46. Tahsin al-Wusul – By: Dr. Mufti Muhammad 
Aslam Raza Memon Tahsini. 

ق،ع رضحتع : )اردم(اقیقحتِتع اام ع ملعع منفع  .47
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 ۔ء2021ھ/1442وخاہجع رفظمع نیسحع روضی،ع 

 



 بَعون اهلل تعاىل من دار أهل السنّةصدر يس

إىل  نقلها) (ه1340، لإلمام أمحد رضا خاْن )تنیمنري العنی يف حكم تقبيل اإلهبامَ  .1

 .أسلم رضا املَيمنيملفتي حممد د. ا(: حّققها العربية

 (.ه1340لإلمام أمحد رضا خاْن )ت :ردم(ا) ئاق دع مالك  .2

 .جمّلدات( ّت )س ه،: لردم(ا)رضوية الفتاوى التلخيص  .3




